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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠۵
  

 چپه گرمک سوريه

١  

 سال از ناآرامی ھای مردمی و در دوام آن تجاوزات امپرياليستی بر سوريه می گذرد و تا حد زيادی ۵اينک که حدود 

پشت پرده و اھدافی را که امپرياليزم جھانی به سرکردگی امپرياليزم جنايتگستر امريکا، از خزيدن در عقب قضايای 

ًخيزش مسالمت آميز و آزاديخواھانۀ مردم سوريه تعقيب می نمود، کامال آشکار شده است، تغييراتی در عرصۀ جنگ 

ه در آينده چنين خواھد شد، دوستانه ترين عکس العمل در داخل سوريه به وجود آمده است، که اگر از اول گفته می شد ک

در اين مختصر بيشتر به منظور پاسخدھی به سؤاالت چند تن از . خوانندگان چنان ادعائی، نيشخندی بيش نمی بود

خوانندگان عزيز پورتال کوشش به عمل خواھد آمد، تا با مکث کوتاھی به پسمنظر وقايع کنونی، تحليلی از اوضاع 

اسالم "و چپه گرمکی که عدۀ زيادی از نويسندگان به خصوص آنھائی را که از شخصيت ھای وابسته به کنونی 

نچه در اين مختصر می خوانيد به آبالفاصله بايد بيفزايم که . شناخت الزم ندارند، گيچ نموده است، ارائه بدارم" سياسی

اه قلم به دستان متعھد و آگاه ضمن تصحيح ھيچ وجه عاری از عيب و کاستی نيست، سخت خوشحال خواھم شد ھرگ

  .با تکميل آن بر من منت بگذارنداشتباھات احتمالی نوشته، 

  :بحث را به صورت ماده وار و بدون توضيح و تشريح اضافی آغاز می نمايم

از " ناتو" امروز بر ھمه کس روشن و ھويداست که امپرياليزم جنايتگستر امريکا و نھاد تابع آن پيمان تجاوز گر -١

ھمان آغاز سقوط و اضمحالل اتحاد جماھير شوروی؛ جھت تأمين حاکميت مطلق و بدون چون چرای شان در خاور 

اتحاد جماھير " حيات"ميانه، افريقای شمالی، شرق آسيا در يک کالم تمام جھان، تعدادی از کشور ھا را که در زمان 

جھت تغيير رژيم ھای آنھا و حتا در صورت " اھداف"به مثابۀ شوروی با آن کشور روابط نزديک و مستحکمی داشتند، 

که يکی از آن جمع  سوريه تحت سلطۀ خاندان . امکان برداشتن آنھا از روی نقشۀ جغرافيای سياسی مشخص نمودند

  .بود" اسد"

 در آن دخيل بود نزديکی بيش از سوريه با شوروی متوفا نبود، بلکه عوامل ديگری نيز" جرم" چنين انتخابی تنھا به -٢

که مھمترين آنھا روابط خصمانۀ سوريه با اسرائيل و تقديم يک الگوی بالنسبه سکوالر در ميان کشور ھای مرتجع 

  . عرب بود
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 ھزار سرباز و ۵٠٠بيش از "کويت" به بھانۀ آزاد سازی ١٩٩٢ زمانی که امپرياليزم جنايت گستر امريکا در -٣

ن را نديده بود، به خاور ميانه آورده و به وسيلۀ آن کشور عراق آ زمان کسی شبيه تجھيزات و قدرت آتشی را که تا آن

می خواست تا کار سوريه را " بوش پدر"با بمباردمان ھای مرگبارش از ھستی ساقط و به قرون اوليه پرتاب نمود، را 

ستھای مھاجمان امپرياليستی، و مقابل خوا" حافظ اسد"نيز با عراق يکجا تمام نمايد، مگر عقب نشينی ھای پشت سرھم 

عدم آمادگی ذھنيت مردم جھان برای چنان تجاوزی، تا حدی مانع از آن شد که در ھمان زمان سوريه نيز به سرنوشت 

  . عراق مبتالء بگردد

ھدف قرار داده " محور شرارت"کشور ھای چندی را به صورت علنی زير نام " جورج دبليو بوش" به دنبال آن که -۴

حمله نموده آن کشور را اشغال نمود، حتمی ) ٢٠٠٣مارچ (صلی را از انظار مخفی داشته و بالفاصله بر عراق لست ا

 در واقع به جرأت می توان گفت که .نبود تا انسان از سياست زياد  اطالع داشته باشد تا بداند که ھدف بعدی سوريه است

 سال بدين سو، ضمن ١٠گر ناتو، به نيابت از اسرائيل، حد اقل از امپرياليزم جنايتگستر امريکا در پيشاپيش پيمان تجاوز

، تغيير نقشۀ جغرافيه سياسی  منطقه را نيز تنظيم نموده، جھت "اسد"طرح چگونگی به زير کشيدن حاکميت خاندان 

  .تحقق اھدافش، برنامه ھای مشخصی را در تمام زمينه ھا رويدست گرفت

ی عربی که در آغاز قسمتی از آن بيانگر خواستھای دموکراتيک و  حرکات اعتراضی مردم در کشور ھا-۵

" ھدف"مسما گرديد، به مانند ساير کشور ھای " بھار عرب"آزاديخواھانه عليه حکام دست نشاندۀ امپرياليزم بود و به 

ضات بدانند، که چه زم قرار داده، حتا زود تر از آن که بنيانگذاران اولی اعترايسوريه را در تيررس کامل حملۀ امپريال

در کنار تمرد و فرار رانۀ امپرياليستی به بار آوری آغاز نموده، ااتفاقی افتاده و يا در شرف افتادن است، تمھيدات غد

تعدادی از قطعات عسکری سوريه و اعالم جدائی شان از حاکميت دمشق، به ھزاران تن ديگر نيز از شمال افريقا، 

عربستان سعودی جذب و ھمه در " المخابرات العامۀ"و " موساد"، "۶. آی. ام "، "ای. یآ. سی"اروپا و آسيا به وسيلۀ 

  .قرار داده شد" ميت"اختيار

ئی نسبت به استخبارات کشور اردن، واضح است که تعلق آشکار ترکيه به ناتو که مصونيت باال" ميت"علت ترجيح 

  . برايش عليه اقدامات احتمالی سوريه با خود داشت، بود

س أ ائتالف آشکاری که عليه دولت سوريه از تمام کشور ھای عضو ناتو با تمام کشور ھای مرتجع عربی که در ر-۶

ھمه مسلخ آزادی و کرامت انسانی يعنی عربستان سعودی قرار دارد، به وجود آمد واضح است که ضمن موجوديت 

و چه ھم به صورت مخفی، اھداف و خطوط مشترک بين آنھا، ھر يک به صورت جدا گانه چه به صورت آشکار 

  :که جھت اختصار فقط به برخی از آنھا اشاراتی صورت می گيرد. مقاصد خودشان را نيز داشتند

  :داف آتی نايل آيدھبه ا" اسد"، در صدد بود تا با سقوط "اسد"امپرياليزم جنايت گستر امريکا در رأس ائتالف ضد : الف

ه جنگھای قومی، قبيله ئی و مذھبی، سوريه را را تجزيه و پارچه پارچه نموده، و دامن زدن ب" اسد" با سقوط قھری -

  .متحقق بسازداست بدان وسيله در قدم اول خواست اسرائيل را که نابودی سوريه 

 با تجزيۀ آن کشور و دامن زدن به جنگھای داخلی بين نيروھای متخاصم، حضور دراز مدت خودش را ضرورت -

  .وه داده، از سمت جنوب نيز روسيه را محاصره نمايدتاريخی و قانونی جل

 با تجزيۀ سوريه و ايجاد دولت کردی به اصطالح مستقل در آنجا، امکان تغيير نقشۀ جغرافيه سياسی در منطقه را -

  .فراھم نموده، با تحريک سازمان ھای ميھنفروش کرد ھای ايران، تھداب تجزيۀ ايران را نيز بگذارد

سوريه، روسيه را از بنادر شمال غرب آن کشور بيرون رانده، به يکی از بزرگترين اھدافش که که  ضمن فتح کامل -

  . عمل بپوشاندۀاخراج روسيه ار بحيرۀ مديترانه می باشد، جام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

منطقه را در کل در اختيار ، "حزب هللا" دست ايران را از سوريه و در نتيجه لبنان کوتاه نموده، با گرفتن انتقام از -

  . قرار بدھدلاسرائي

را از سوريه و " راه ارتباط بين شرق و غرب"ديروزی يعنی " راه ابريشم"جمھوری خلق چين را که می خواھد   پالن-

  .عبور دھد، عقيم بگذارد" پالميرا"

 تمام ًديت ذخاير عظيم گاز، در قلمرو خشکی و آبی سوريه و با فھم اين که اوالواز ھمه مھمتر، با در نظر داشت موج -

اروپا به گاز نياز دارند و درثانی کشور ھای اروپائی نيازمنديھای شان را جھت تأمين گاز از طريق روسيه مرفوع می 

از " کمکھای بشردوستانه"و به تعقيب آن زير نقاب " اسد"سازند، امپرياليزم جنايتگستر امريکا می خواست با سقوط 

يعنی ھم گلوی صادرات روسيه را در زمينۀ . ايد، به يک تير دو نشان بزندآن کشور را نيز اشغال نم" نوع افغانستان"

حال منافع . گاز بفشارد و ھم، پاشنۀ آشيل ديگری جھت تعميق وابستگی اروپا به شرکت ھای امريکائی به وجود بياورد

  .وردی باشد سرجايش آمادی چنان دست

شرکت نموده، آن کشور را به مثابۀ پايگاه پشت جبھۀ " اسد"اھدافی را که ترکيه جھت تحقق آن در ائتالف ضد : ب

که " احيای مجدد امپراتوری عثمانی" اگر از توھمات خيالپردازانۀ ،در آورد" القاعده"و " داعش"نيروھای دھشت افگن 

کنند گاھگاھی آن را نشخوار می " داوود اوغلو"و " اردوخان"در آن کشور من جمله " اسالم سياسی"تعدادی از داعيان 

  :بگذريم، در خطوط کلی خود شامل چند بخش می گردد، از جمله

به يک رژيم دست نشاندۀ خودش، گذشته از آن که آن کشور را به حيث يک " اسد" ترکيه می خواھد با تغيير رژيم -

وم به که در مجامع سياسی موس" سازمان کارگران کردستان"ھا به خصوص افراد " کرد"ايالت ترکيه در آورد، قضيۀ 

"PKK" می باشد، به يک باره تمام نموده، با سرکوب جنبش کردستان، ھر نوع امکان آسيب پذيری تماميت ارضی

  .ترکيه را از بين ببرد

ھا به شمار می رود، علوی ھای ترکيه " علوی"، که در منطقه به مثابۀ سمبول حاکميت "اسد" با به زير کشيدن رژيم -

" اسالم سياسی"کيه را می سازند، از يک پشتوانۀ احتمالی محروم ساخته، حاکميت  درصد جمعيت تر٣٠را که حدود 

  .را در داخل ترکيه بی رقيب بسازد" حنفی"شاخۀ مذھب 

و ايجاد يک حکومت دست نشانده در " اسد" به مانند امپرياليزم غرب و به مثابۀ يکی از اعضای ناتو، با سقوط رژيم -

شاندۀ بعدی سوريه را تابع منافع ترکيه ساخته، با اخراج روسھا از بنادر غربی آنجا، سياست خارجی دولت دست ن

 در تعيين سياست ھای لبنان و بيرون راندن ايران از آن منطقه نقش فعالتری" حزب هللا"سوريه و زير فشار قرار دادن 

  .به عھده بگيرد

در زمينه ھای صدور گاز و بازار فروش اموال و برای ترکيه " اسد" عوايد اقتصادی که از به زير کشيده شدن رژيم -

و باندش را تحريک نمود، تا دست در " اردوخان"توليدات ترکيه، برای آن کشور به وجود می آيد، عامل ديگريست که 

  .دست امپرياليزم امريکا، ارتجاع عرب و کليت پيمان ناتو گذاشته، سوريه را به خاک و خون بکشاند

 که به تنھائی ندبا آن که در قد و قامتی نبوده و نيستشور ھای خليج فارس به خصوص قطر و کعربستان سعودی : پ

تحريکات بيرونی امپرياليستی را عليه آن کشور متوجه شدند، د، مگر وقتی ن را با سوريه مقابل قرار دھاند خودشنبتوان

اسرائيل، با تمام قدرت داخل قضايای سوريه فرصت را غنيمت شمرده، به مثابۀ پياده نظام و دالل امور سياسی و نظامی 

آنھا در کل از اين سھم گيری .  را متقبل شدند"اسد"شده، مسؤوليت تمويل تمام تحرکات نظامی و سياسی عليه رژيم 

  .جنايتکارانه به دنبال تحقق اھداف آتی می باشند
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، مگر در واقعيت امر آنھا می خواھند تا ھرچند در ظاھر امر اختالفات مذھبی عنوان می گردد" اسد" با سقوط رژيم -

  .در اولين گام دست ايران را از آن منطقه کوتاه نموده، امکان تأثير گذاری ايران را بر لبنان نيز از ميان بردارند

 تا اکنون به مثابۀ ١٩۶٧ نقشی را که سوريه در حمايت از خلق فلسطين در طول اين سالھا بازی نموده و از جون -

ندانه برای آنھا به وجود آورده و در عين حال، نگذاشته تا داعيۀ فلسطين م حيات آبرونيليونھا فلسطينی امکاميزبان م

توسط ساير رھبران کشور ھای غربی به فراموشی سپرده شود، خنثی نموده، از آن طريق به متحد ستراتيژيک شان 

  .اسرائيل و امپرياليزم امريکا خدمتی انجام داده باشند

از موقف يک رقيب احتمالی را ، برای ده ھای متوالی سوريه "اسد"ًوام درگيری ھا و جنگ و احيانا سقوط رژيم  با د-

  .قطر در عرصۀ صدور گاز، بيرون نمايند

 الگوی سوريه به مثابۀ يگانه کشور عربی که در آن، سکوالريزم  حاکميت دارد و می تواند در دراز مدت حاکميت -

نھا را به نبرد فرا خواند، از بين برده، دوام جنايتکارانۀ رژيم ھای استبدادی خويش را تضمين مذھبی و تيوکراتيک آ

  .نمايند

تا حال چندين کنفرانس " دوستان سوريه"و يا " کشور ھای دوست سوريه"تمام کشور ھائی که زير نام ... و : ث: ت

ھريک دارای اھداف خاص خودشان بوده، ... تاليا و خرد و بزرگ برگزار نموده، اعم از انگلستان، المان، فرانسه، اي

که اين قلم در اينجا به نسبت . می باشد" اسد"يگانه محراقی که منافع تمام آنھا در آن تقاطع می نمايد، سقوط رژيم 

  .محدوديت ھای صحی و کمبود وقت نمی توانم به تمام آنھا بپردازم

 جھت تحقق اھداف شان، بھترين وسيله ای را انتخاب نموده اند، تکيه بر تمام کشور ھائی که در فوق از آنھا نام برديم،

را به " اسد"به عبارت ديگر تمام کشور ھائی که می خواستند و می خواھند يا رژيم . نوع سلفی می باشد" اسالم سياسی"

شور حمله می نمودند، اين زير کشند و يا ھم سوريه را نابود نمايند، خالف جنگھای معمولی در قرن بيستم که خود بر ک

بار بدان شيوه عمل ننموده با استفاده از موجوديت عربستان سعودی يعنی مرکز ثقل ارتجاع عرب و ترکيه، نمايندۀ 

را " داعش"از ليبيا و ساير نقاط به سوريه، " القاعده"ضمن صدور و تسليح بی سابقۀ مدرن در ائتالف، " اسالم سياسی"

را در يک جنگ ايذائی و دراز مدت " اسد" به جای خودشان آنھا به مثابۀ نيروی پيادۀ آنھا، رژيم نيز به وجود آوردند، تا

  .نابود نمايند

می که  سال بدين سو در آنجا جريان داشته، تمام کشور ھای امپرياليستی با تمام قسم ھا و سوگند ھائی ۵کاری که از 

دھند، مگر باز ھم گستاخانه به تقويت نظامی آنھا پرداخته، ھفته نشان می " داعش"و " القاعد"خورند و خود را مخالف 

  . وار به صد ھا تن سالح سبک و سنگين در خدمت اين آدمکشان اجاره ئی قرار می دھند

 .ادامه دارد

 
 


