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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١۶ سپتمبر ٠۵
  

   روسيه در ايران،ۀحضور ھواپيماھای جنگند

  ھم زدر  تجاوزگران امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه را بۀ محاسبات تبھکاران

امپرياليستھا سالھا کوشيدند تا از پيمان بغداد و سپس . دم ايران از دادن پايگاه به دول بيگانه تجارب خوبی ندارندمر

 برای سرکوب ، در ايرانئی با مصونيت قضائیامريکا ھزار مستشار نظامی ۵٠سنتو و حضور پيمان تجاوزکارانه 

دست اين عامل  شاه ،س اين خيانتھاأدر ر. قه استفاده کنندمردم ايران، نقض استقالل ايران و تجاوز به خلقھای منط

 ۀکه به سلطرغم شکستش  علی ،]دلو[انقالب بھمن.  امپرياليسم در منطقه به عنوان ژاندارم منطقه قرار داشتۀنشاند

 اصل به جمعبندی از تجارب گذشته پرداخت و درو شاه خائن و خودکامه را فراری داد، امپرياليسم در ايران خاتمه 

آميز  ھای صلح استقرار ھر گونه پايگاه نظامی خارجی در کشور ھر چند به عنوان استفاده: " قانون اساسی آورد١۴۶

ن می گردد يي البته قانون اساسی جمھوری اسالمی نکات نانوشته ای دارد که بر اساس منافع اسالم تع".باشد ممنوع است

ِابزار حکم حکومتی را در دست دارد ولی فقيه است که ۀو تفسير اين نکات به عھد اين است که درگيری حقوقی در اين . ِ

  . سياسی ارزيابی کردً را بايد صرفامسأله. عرصه، روشنگر ھيچ رويدادی نيست

  روسی از پايگاھی در غرب ايرانۀ مطبوعات جھان خبر دادند که ھواپيماھای جنگند١٣٩۵ ]اسد[ ماه مرداد٣١در 

گرچه . اين خبر مانند بمب در غرب منفجر شد. يستھای داعش در سوريه حمله کرده اندبه مواضع ترور) ھمدان(

دولتمردان غربی تالش کردند خونسردی خويش را حفظ کنند و اين را امری عادی جلوه دھند، ولی قدرت انفجار اين 

ريستھای ھمدست  بمبھای تروۀقدرت انفجار اين بمب ھم. بمب بيشتر از آن است که به شھر حلب محدود شود

  .  ِامپرياليستھا در کشورھای ناتو را، تحت الشعاع قرار داد و اين را ھمه امپرياليستھای متجاوز غربی به خوبی می دانند

را مغاير قانون  متعاقب اين خبر عده ای از نمايندگان مجلس از حکومت وقت در ايران توضيح خواستند و برخی آن

 ھواپيماھای پرواز": وجردی رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی بيان کردقای برآ. اساسی ايران دانستند

 ھمکاری موضوع به اشاره با بروجردی عالءالدين". است ملی امنيت عالی شورای مصوبه اساس بر ھمدان از روسی

 دھد می رخ ھمدان وژهن پايگاه در که آنچه": ھمدان اظھار داشت ئیھوا پايگاه از استفاده برای روسيه و ايران نظامی

 چھارجانبه ھای ھمکاری چارچوب در و ملی امنيت عالی شورای ۀمصوب اساس بر که است روسيه ھواپيماھای پرواز

 با مغايرتی و شود می انجام ملی امنيت عالی شورای ۀمصوب با ھمکاری  اين.است عراق و سوريه روسيه، ايران،

  "..است شده مستقر نوژه پايگاه در ای جنگنده نه و شده روسی پايگاه نه ھمدان ئیھوا پايگاه که چرا ندارد، اساسی قانون
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به سخن ديگر شورای امنيت ملی حق استفاده گذرا را در شرايط کنونی و يا در آينده برای ناوگان ھوائی روسيه محفوظ 

ه را حتی به صورت گذرا مدتھا ِ حقوقی واگذاری پايگاه نظامی به بيگانۀالبته می شود بحث در مورد زمين. داشته است

ادامه داد و در پای تفسيرھای گوناگون از منافع اسالم سالھا ذکر گرفت، ولی اين درگيری ھای حقوقی به مشکل سياسی 

منطقه پاسخی نخواھد داد و امپرياليسم جھانی از تکه تکه کردن منطقه و حمايت از تبھکاران القاعده، داعش و النصر و 

 کنونی امپرياليسم روسيه از پايگاه نوژه ۀ استفادۀمسأل.   سوريه و يا ايران دست بر نخواھد داشتۀروختاپوزيسيون خودف

 خلقھای منطقه از جمله ايران مورد ستراتيژيکطور مشخص و بر اساس منافع ه را بايد در چارچوب سياسی روز، ب

  .ِز اعراب ندارد و بحثی گمراه کننده استبه نظر حزب ما بحث حقوقی در اين زمينه محلی ا. ارزيابی قرار داد

 بزرگ و برھم زدن جغرافيای سياسی منطقه با ياری صھيونيسم ۀ در پی طرح استقرار خاورميانامريکاامپرياليسم 

 با ھمدستی يارانش در منطقه دريائی از خون ايجاد کرده، ممالک را برھم ريخته، ميليونھا نفر امريکاامپرياليسم . است

 خويش در ۀتل رسانده و ميليون ھا نفر را آواره کرده است و ھنوز نيز به سياستھای جنگ طلبانه و آدمکشانرا به ق

ادامه می دھد و از تبھکاران داعش و نيروھای تجزيه طلب سوريه برای ... ، سوريه، يمن واافغانستان، عراق، ليبي

" انساندوستانه "ًنظامی، حقوقی، تبليغاتی، مالی، و اخيرا به اشکال گوناگون در عرصه ھای ءنابودی سوريه، با تمام قوا

ی، ئ سال آزگار، اسلحه، وسايل نقل و انتقال، اطالعات ماھواره ۵ امريکاامپرياليستھا به رھبری . حمايت می کند...و

دارو خدمات تدارکاتی و بھداشتی و پزشکی داعش را با ھمدستی ناتو، ترکيه، عربستان سعودی، کويت، قطر و ھمه 

مين کردند، ولی درمقابل مقاومت ملتھای عراق، افغانستان، سوريه، لبنان و أدسته ھای ارتجاعی امارات متحده عربی ت

ِسياست امپرياليسم تقويت تروريسم، نقض حقوق دولتھای ملی و نقض آشکار حقوق بشر . يمن کاری از پيش نبرده اند
اين خونخواری و تبھکاری را متوقف نمود، در غير اين صورت اين سياست، سياست خون و آتش است و بايد . است

 داعش برای ۀتالشھای ارتش دست پرورد. ِآتش بی خانمانی و تخريب و فقدان امنيت دامن تمام منطقه را می گيرد

ه خرابکاری در ايران از طريق مرزھای ترکيه، عراق و پاکستان و حمايت حاميان آنھا، تا کنون با شکست کامل روب

  .  رو بوده است

 روسی شگفت زده و خشمگين شده بود، طبق معمول به دروغ مدعی شد که ۀ که از حضور ھواپيماھای جنگندامريکا

 وزير امور جان کریِدر تمسخر آقای   روسی سپوتنيکۀنشري.  شورای امنيت سازمان ملل استۀاين اقدام مغاير قطعنام

 در که کند کسب امنيت شورای ۀقطعنام از بيشتری آگاھی امريکائی طرف ھمچنين، خوب است" : نوشتامريکاخارجۀ 

 ايران برای جنگی ھواپيماھای از استفاده يا تحويل فروش، برای متحد ملل سازمان امنيت شورای ۀاجاز دريافت آن

 امور وزارت نمايندگان به ًضمنا": گفت کوناشنکوفاين نشريه به نقل از سخنان . "است گرفته قرار اشاره مورد

 سوريه که کنند مشخص خود برای و بزنند جغرافيا عالمت ۀنقش در مداد با کنم می توصيه ديگر بار) امريکا(خارجه

سوريه توسط  بمباران  دولت سوريه برایۀاجاز و يا امنيت شورای ۀقطعنام نبود به ھمچنين وی. است مستقل کشوری

   "..کرد اشاره امريکا

 ضد ه به بمباران در مناطق شمال سوريه ببشار اسد دولت رسمی ۀ نه تنھا بدون اجازاامريکھواپيماھای امپرياليسم 

 سوريه ۀ مشغول است، حتی مستشار و نيروی زمينی نيز خالف منشور ملل متحد برای تالشی و تجزيامريکامخالفان 

ارتش . اری اشتغال دارددر بعد از شکست داعش و برای حمايت از اسرائيل، وارد خاک سوريه کرده است و به خرابک

حاميان خلق "باره نقاب  يکه  که تا ديروز با حمايت از داعش به قتل عام کردھای شمال سوريه مشغول بود، بامريکا

جالب اين است که کردھای . را به چھره زده است تا ھمان سياست سابق را با اشکال جديد اجراء کند" کرد سوريه

باره فريب  يکه  ضد امپرياليسم، عثمانی بزرگ و پان اسالميسم می جنگيدند، بهه بسوريه که در کنار ارتش ملی سوري
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ن سرنوشت خويش از يي را خورده و به ھمدست آنھا بدل شده و با خوشخيالی در انتظار دريافت حق تعامريکاامپرياليسم 

 ضد تماميت ارضی و حق حاکميت ملی سوريه به عنوان چماق بزرگ امپرياليسم در شمال ه ھستند و باوبامادست 

  . ناسيونال شونيسم فقط نابينائی و نفرت ملی توليد می کند و مانند خنجری از پشت است. سوريه عمل می کنند

تايمز   نيويورکۀنشري.  از وضعيت جديد سياسی در منطقه به شدت خشمگين باشدامريکااين روشن است که امپرياليسم 

. نيويورک تايمر حقيقت را می گويد". !است خطرناک ايران در روس ھای افکن بمب استقرار":  خاطر نوشتۀبا دغدغ

، ھم برای اسرائيل، ھم برای عربستان سعودی و ھم برای داعش و ھم برای امريکااستقرار اين بمب افکنھا ھم برای 

آنھا بايد از اين امکان جديد بالقوه بھراسند و حساب کار خويش را . ه خطرناک است در منطقامريکا متحدان جديد ۀھم

 سياسی نفوذ ھمدان، در روسيه ھای جنگنده استقرار که باورند اين بر تحليلگران" :ھمين نشريه اضافه می کند. بکنند

 ."بخشيد خواھد سرعت را ھرانت و مسکو ميان منافع ۀفزايند ئیھمگرا و داد خواھد گسترش را خاورميانه در مسکو

اھميت اين ھمکاری گذرای نظامی ايران و روسيه در پروازھای جنگنده ھای روسی از پايگاه نوژه، برای آزادی 

سوريه، برای نابودی داعش که می خواستند، آنھا را به ايران صادر کنند، نيست، بلکه در اين است که توازن قوای 

ن کننده در يي تعستراتيژيکی برھم می زند و يک سياست ئ و ريشه ِستراتيژک صورت سياسی و نظامی را در منطقه به

ديگر .  توافقات نظامی بعدی را فراھم می آوردۀاين ھمکاری برخی تابوھا را شکسته و زمين. منطقه است

 امريکاسای جمھور ؤصھيونيستھای اسرائيل نمی توانند به راحتی ايران را به حمالت تجاوزکارانه تھديد کنند، ديگر ر

 ما و يا دستور حمله ۀيا نوکر و دست نشاند: نمی توانند با خودپرستی و غرور امپرياليستی بدون پرده پوشی مدعی شوند

 و توافق امريکا ۀبه ايران دوباره در کشو و يا روی ميز آنھا قرار دارد، ديگر عربستان سعودی نمی تواند با اشار

ِيل مدعی شود که می خواھد سر مار ايران را بکوبد و ايران را با خريد مبالغ عظيم صھيونيسم و ھمدستی با اسرائ
 روسيه و ۀاين تاکتيک حسابگران. تسليحات نظامی از امپرياليستھا و رقابت در عرصه توليد اضافی نفت، نابود سازد

 ست امپرياليسم روسيه نيست و ھيچايران دو. ايران چه گذرا و چه دائمی تمام محاسبات سياسی منطقه را برھم زده است

 ۀگاه دوست روسيه نبوده است، ولی سياستھای تجاوزکاران مشکوک و نامطمئن نيز ھيچۀ وقت نبوده است، ترکي

 ۀ، کار را در منطقه و حتی اوکرائين به جائی رسانده است که زمزم"يا نوکر ما و يا جنگ با شما"ِامپرياليسم با منطق 

  .ايران و ترکيه، در فضای ذھنی عمومی، در راه استروسيه، " اتحاد بزرگ"

 پوتين به رھبری امپرياليسم ضعيف روس از واقعبينی و نرمش سياسی وافری برای ارزيابی از اوضاع جھان 

 خلقھای منطقه را به اسارت خود در ۀ که تصور می کرد با قلدری می تواند ھمامريکاامپرياليسم . برخوردار است

نجالبی که متحدانش از جمله ترکيه و عربستان سعودی در منطقه ايجاد کرده اند، دست و پا می زند و آورد، حال در م

عربستان سعودی با کشتار مردم يمن از شيعه گرفته تا سنی . نمی داند خودش را چگونه از يمن و سوريه بيرون بکشد

ا به خطر انداخته و به قمار بزرگی از روی کار را به جائی رسانده است که در اين قمار سياسی، ھستی آل سعود ر

آنھا نه تنھا در سوريه شکست خورده اند، نه . يای سرکردگی در منطقه دست زده استؤسفاھت و خودپسندی سياسی و ر

 ضد خود تحريک کرده اند، نه تنھا با نزديکی با اسرائيل آبروی هتنھا در يمن شکست خواھند خورد، نه تنھا روسيه را ب

ا در نزد خلقھای عرب از بين برده اند، حتی متحدان خويش نظير ترکيه و بسياری ممالک اروپا را نيز از خويش ر

ھای نفتی نمی شود ارتشھای اجير و استعماری و سرکوبگر به يمن فرستاد و اوضاع منطقه دالربا زور . دست داده اند

ز يمن در عربستان سعودی را ھدف خود قرار  روسی نوع اسکاد شھرھای ھم مرراکتھایھم اکنون . را مشوب کرد

 ضد پارتيرانھای ه جنگ زمينی بۀعربستان بايد آماد. داده است و به برتری ھوائی عربستان و متحدانش خاتمه می دھد

نزديکی .  ضد قوای خارجی مبارزه کرده و در اين عرصه تجربه دارندهبا تجربه و جنگجوی يمن شود که سالھا ب
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ً  روسيه از پايگاھھای ھوائی ايران حتی به صورت گذرا، محتمالۀژيک ايران و روسيه و استفاديسياسی و سترات

سرآغاز نزديکی نظامی بيشتری است و اين تمام محاسبات امپرياليسم غرب در حمله به ايران و نقض استقالل ايران را 

  .برھم می زند

ل لندن را که متحد عربستان سعودی و دادگاه کيفری الھه  امپرياليستھا ھر چقدر داعش و اپوزيسيون ايرانی تريبونا

رغم وجود رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی، مردم ايران را به ھمکاری با  ھستند، تقويت کنند، قادر نخواھند بود، علی

 سرنوشت فالکت آور مجاھدين خودفروخته و ضد خلق در. داعش و خيانتکاران ضد وطن برای نابودی ايران وا دارند

توسط امپرياليسم روسيه را، حتی  استفاده از پايگاھھای نظامی ايران، به صورت گذرا، ۀمسألبرخورد به . مقابل ماست

ُ، تبليغات رياکارانه و دروغگوئی ھا، خلف وعده ھای امريکابايد در متن واکنش طبيعی ايران نسبت به تھديدات بيکران 

 برای خودش چاره ای نمی بيند تا از استقالل و تماميت ارضی کشور در  تھديدات اين کشور ديد که ديگرۀآنھا و ادام

  .مقابل تبھکاران متجاوز جھانی، به دفاع برخيزد

رو شد و آنھا از تھديد ه  با شکست کامل روبامريکا تمام تالش دولتھای قبلی و فعلی، به ويژه روحانی برای نزديکی به 

 پيدايش وضعيت جديد در منطقه به نفع ممالک منطقه، به نفع ايران، .و تجاوز و دروغ در منطقه دست برنداشتند

سوريه، لبنان، عراق، يمن و حتی ترکيه خواھد بود، تا از پان ترکيسم، پان عثمانيسم و پان اسالميسم و حمايت از داعش 

 و عربستان و  عربیۀ امارات متحد.باشد مناسبات سياسی کشورھای منطقه در حال دگرگونی جدی می. دست بردارد

مردم يمن از حالت .  از تحريکات عليه ايران دست بردارندًند موقتا امتحدان آنان به سمت تالشی پيش می روند و ناچار

  . يورش روی می آورند و تخت و تاج آل سعود متزلزل می شودۀدفاعی به مرحل

نفع استقالل، تماميت ارضی و امنيت منطقه  در جھت مثبت به ً منطقه آبستن حوادث فراوان است، ولی اين تحوالت فعال

ئی و امريکاِتصميم دولت چين برای حمايت از دولت مشروع و قانونی سوريه و مبارزه با داعش . پيش می رود

اين ھمکاری که با توافق دولت کنونی و . ھمدستانشان، اقدامی در جھت صلح و حمايت از منشور ملل متحد است

 ايران حزب کار. د، ھم از نظر سياسی و ھم از نظر نظامی دارای اھميت فراوان استمشروع سوريه، صورت می گير

 پنجم خويش که تضعيف امپرياليسم متجاوز ناتو را در شرايط مشخص کنونی به ۀدر چارچوب مصوبات کنگر) توفان(

ی آنھا در مقابل تجاوز نفع صلح و آسايش مردم جھان ارزيابی می کند و از حقوق ملل، حق حاکميت ملی و تماميت ارض

طور عينی مفيد و به ضرر ه  که با دروغپردازی و رياکاری ھمراه است، حمايت می نمايد، اين سياست را بامريکا

 .  امپرياليسم مسلط و تجاوزکار در جھان می داند
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