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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

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

  
  موسوی

  ٢٠١۶ اکتوبر ٠٨
  

  چپه گرمک سوريه
٢  

  
را از نظر " اسد"در قسمت قبلی اين مختصر، اھداف و خواستھای آنی و دراز مدت بخشی از کشور ھای مخالف نظام 

، اھداف و سياست ھای روسيه، ايران "اسد" در اين قسمت خواھم کوشيد، تا از جمع کشورھای موافق رژيم گذشتانديم،

  :لبنان را اندکی باز نموده، به تأثير آن سياست ھا بر اوضاع عمومی سوريه و منطقه اشاراتی بنمايم" حزب هللا"و 

به يمن دندان ھای اتومی اش، در حد معينی از قدرت که " اسد" روسيه به مثابۀ پرقدرت ترين متحد و مدافع رژيم - ١

بازدارندگی برخوردار است، حمايتش از سوريه نه از بھر کمک به مردم سوريه است و نه ھم حس انسان دوستانۀ 

آتش زده، خطر " محض رضای خدا"کرملين نشينان چنان غليان نموده، که به صد ھا ميليون دالر کشورشان را 

ً ھای رقيب را به جان بخرند، بلکه آنھا از اين مداخله اھدافی را تعقيب می نمايند، که ذيال به آنھا روياروئی با قدرت

  :اشاره می گردد

می و عملی شوروی  رسشينجاناضمحالل سوسيال امپرياليزم شوروی، فدراسيون روسيه به مثابۀ  می دانيم که به اثر -

ب سوريه که اينک با پايگاه ھای حميميم و طرطوس، حضور نظامی متوفا، به غير از پايگاه نظامی اش در شمال غر

پايگاه ھای  . شکار روسيه را در سوريه نمايان می سازد، تمام پايگاه ھای نظامی اش در سراسر جھان را از دست دادآ

رين بندرگاه نامبرده در شمال غرب سوريه که اولی بيشتر به منظور استفادۀ نيروھای ھوائی آماده شده و دومی بزرگت

آبی است که می تواند کشتی ھای بزرگ نظامی را نيز ميزبانی نمايد، در واقع يگانه امکانيست برای روسيه تا حضور 

برای سوريه، عمل به تعھد آن کشور در " اسد"ساس حفظ رژيم به ھمين ا.  مديترانه حفظ نمايدۀنظامی اش را در بحير

  . اش در بحيرۀ مديترانه می باشدقبال سوريه نيست بلکه، حفظ حضور نظامی

 روسيه با ورود فعال به حمايت از سوريه نه تنھا قدرقدرتی امپرياليزم جنايتگستر امريکا را زير سؤال برده اعالم -

داشت که من بعد حاضر نيست تا به اطاعت برده وار از واشنگتن ادامه دھد، بلکه مسألۀ کريميه و بحران اوکرائين را 

 برايش بيشتر از آنچه تا اکنون مشکل آفريده، مشکل بيافريند، در عمل از لست مشاجراتش با غرب به که می توانست

  . پائين برده، در اوجگيری حوادث سوريه و جھان، آن را به نحوی تاريخ زده اعالم داشت

 روسی که بعد از  اوضاع جنگی سوريه را بھانه قرار داده، خوبترين مرکز تبليغاتی برای فروش انواع سالح ھای-

به عبارت ديگر روسھا به دخالت مستقيم در جنگ . ًاضمحالل شوروی، تقريبا بازارش را از دست داده بود، پيدا نمود
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ًر ساخته، تقريبا بعد از دو دھه نداشتن مشتری، به تجارت تسليحاتی سوريه، امکان فروش تسليحاتی شان را چند براب

بعد از امپرياليزم امريکا، دوشادوش با چين در بازار فروش اسلحه، حرکت می شان چنان رونق بخشيدند که امروز 

  . نمايد

برای روسيه تنھا به موارد باال که اھداف ستراتيژيک و نظامی آن کشور را خالصه می " اسد" حمايت قاطع از رژيم -

ی تواند در مقطع کنونی متضمن نمايد خالصه نشده، با در نظر داشت ذخاير عظيم گاز در آبھای ساحلی سوريه، ھم م

حفظ برتری آن کشور در صدور گاز باشد و ھم در دراز مدت، با استيال برآن ذخاير، استفادۀ دواليه از اين حمايت 

  .نظامی داشته باشد

ی دارد، اين است که برا" حزب هللا"با ساير متحدينش مانند ايران و " اسد"نھا تفاوتی که روسھا در حمايت از رژيم ت -

است يعنی رژيمی که در دراز مدت بتواند  مدافع حفظ منافع روسھا در سوريه باشد، نه " اسد"روسھا مھم حفظ رژيم 

  .ھم بنا بر تلعقات مذھبی اش، فراموش شدنی نيست" اسد"در حالی که برای دو متحدش حفظ شخص ". اسد"خود 

رد غير انسانی و خصمانه داشته و سياست ون برخطبقۀ حاکمۀ دولت ايران که در طول تاريخ با تمام ھمسايگا: ب

خارجی آنھا حد اقل از زمان قاجاری ھا تا اکنون دشمنی، سرکوب و چشم داشتن به قلمرو کشور ھای ھمسايه و نقطۀ 

مقابل چاکری و نوکر منشی مقابل قدرت ھای برتر منطقه و جھان بوده است، اينک به نمايندگی از امپرياليزم و ارتجاع 

رد، واضح است که غرض و ھدفش از دخالت آشکار در و می آدران خلق ايران افتاده و دمار از روزگار آنھا به ج

اوضاع جنگی سوريه، ھيچ ربطی به عواطف انساندوستانه و حتا مذھبی نداشته، تمام عملکرد آن رژيم جھت تحقق 

  :چنانچه. اھداف ستراتيژيک آن کشور می باشد

 امپرياليزم جنايتگستر امريکا بر عراق، درواقع بعد از سقوط رژيم ۀ قرن گذشت٩٠آغازين دھۀ در اثر حمالت سالھای  -

ه  برنام-  بخوانيد واليت قتل و کشتار-" واليت فقيه"شاه در ايران، برای نخستين بار اين امکان به وجود آمد تا رژيم 

از ھمان . ھای توسعه طلبانۀ منطقه ئی آن کشور را بازنگری نموده، در صدد حضور بيشترش در غرب ايران بگردد

زمان به بعد به خصوص بعد از تجاوز مجدد امپرياليزم جنايتگستر امريکا برعراق و به خاک و خون کشيدن آن کشور، 

 سوريه الی لبنان را - عراق-ش ھالل شيعه از ايرانرژيم واليت فقيه طرح ايجاد يک ھالل نفوذ خودش را در پو

 بالفاصله بايد بيفزائيم که حاکميت شيعی به چھار کشور متذکره خالصه نشده، رژيم واليت فقيه، در - . رويدست گرفت

 درصد کل نفوس آن کشور را می سازد، ٣٠ً ميليون پاکساتی که تقريبا ۶٠محاسباتش، بخشھائی از افغانستان، حدود 

 کشور آسيای ميانه را نيز از عرصۀ ۵جمھوری آذربايجان و اقليت ھای شيعه مذھب در اقليت علويان در ترکيه، ن، يم

 درواقع علت العلل مداخلۀ نظامی و جنگ افروزانۀ رژيم واليت فقيه در  -مداخالت توطئۀ گرانه اش، بيرون ننموده بود

  .عی در اين مناطق می باشدخاک سوريه و عراق، تالش به خاطر ايجاد يک ھالل شي

، حفظ آن رژيم به مثابۀ دوست و نزديک به رژيم واليت "اسد" دومين عامل ايستادگی رژيم واليت فقيه در کنار رژيم -

 رژيم واليت فقيه به خوبی می داند که در صورت سقوط قھری - در صورت عدم تحقق خواست اولی- .فقيه می باشد

 در سوريه به قدرت برسد، روابطش را با ايران قطع نموده، ديوار ديگری به ديوار ، ھر رژيم ديگری که"اسد"رژيم 

موجود در اطراف ايران، جھت محاصرۀ کامل آن کشور اعمار خواھد شد، از ھمين روست که برخی از آخوند ھای با 

گھداشته و نگويند که وجود ممارست و تمرين در دروغگوئی با ناگزير گاھگاھی نيات شان را نمی توانند در پرده ن

  ".برای ما دفاع از دمشق، ارجحتر از دفاع از خوزستان است"
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باعث تضعيف جنبش استقالل طلبانۀ خلق کرد که با تأسف اينک به ملعبۀ و يک پارچگی سوريه، " اسد" حفظ رژيم -

ن يرا ھای تجزيه طلبانه در ادست امپرياليزم جھانی مبدل گرديده، در نتيجه خطراتی را که رژيم واليت فقيه از فعاليت

  .ھدداحساس می نمايد را کاھش می 

" حزب هللا"امکان مداخالت ھرچه بيشتر رژيم واليت فقيه را در خاک لبنان از طريق حمايت از " اسد" حفظ رژيم -

  .زی نمايدلبنان بيشتر ساخته، به موازات آن می تواند جھت ارتقای جايگاه آن کشور در محاسبات منطقه ئی، گردن فرا

را خواھانند، برای ايرانی ھا " اسد"زياد مھم نيست و فقط بقای رژيم " اسد" خالف روس ھا که برای شان شخص -

به يک خانوادۀ علوی شناخته شده تعلق دارد، جھت تحميق ساير " اسد"بر قدرت به دليل آن که شخص " اسد"حفظ  

ارزشی که وقتی . ی ايران، از ارزش خاصی برخوردار می باشدعلويان و حفظ پيوند آنھا با شيعه ھای دوازده امام

را زير سؤال ببرد، باعث خشم مقامات در ايران " اسد"کرات صلح شخص ا ماه قبل روسيه می خواست، در مذ۶حدود 

  .در مورد افراد صحبت نمايند" بيخردانه"گرديده ھوشدار دادند که نبايد به روسھا امکان و اجازه داد، تا چنان 

 ميليارد ھا دالر از پول نفتی که رژيم واليت فقيه در سوريه چه به خاطر بقای آن کشور و چه ھم در زمينه ھای ديگر -

  .بی تأثير نيست" اسد"سرمايه گذاری نموده است نيز در حمايت رژيم واليت فقيه از رژيم 

ين نموده در درگيری ھای منطقه ئی خالف و يا رژيمی که بتواند حفظ و دوام منافع ايران را تضم" اسد" حفظ رژيم -

 ساله بين ايران و عراق يک نمونۀ کامل ٨ جريان جنگ - منافع عربستان سعودی و کشور ھای خليج فارس عمل نمايد

  .  يکی از اھداف ديگريست که در خدمت سياست ھای برتری طلبانۀ ايران عليه عربستان سعودی قرار دارد-است

" اسد" نه تنھا ايجادش را تا حد زيادی مرھون حمايت ھای گستردۀ رژيم واليت فقيه و رژيم لبنان که" حزب هللا" :پ

 روز توانست در ٣٣به مثابۀ يک نيروی تا به دندان مسلحی که ظرف  است بلکه وضعيت، موقعيت و جايگاه فعلی را

رائيل به سشکست ھای پيھم آنھا از امقابل تھاجم اسرائيل ايستادگی نموده، غرور خدشه دار شدۀ اعراب را که در اثر 

وجود آمده بود، ترميم نمايد، به صورت مطلق مرھون کمکھای نظامی و اقتصادی سوريه و ايران می باشد، به نيکوئی 

عليه موجوديت خود آن حزب نيز شمارش معکوس آغاز می يابد، با " اسد"می داند که درصورت عدم موجوديت رژيم 

بوده حيات و مماتش را منوط به موجوديت آن رژيم می " اسد"ندان حاضر به حمايت از رژيم تمام قدرت و با چنگ و د

  .داند

که در فوق تذکار يافت، جھت حفظ رژيم از آن استفاده می نمايند، به عالوۀ " اسد"ابزاری را که نيروھای حامی رژيم 

 و قوای ھوائی مدھش و ويرانگر روسيه، به لبنان" حزب هللا"، - ھرچند خسته-ارتش تا به دندان مسلح دولت سوريه

ھزاران تن شيعۀ ديگر از کشور ھای عراق، افغانستان و پاکستان می باشد که از طرف رژيم واليت فقيه، سازماندھی، 

  .تربيت و تسليح گرديده به اين کشتار گاه فرستاده می شوند

 .ادامه دارد

 
 


