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  پيروزی مردم جھان در نبرد پيروزی مردم سوريه درحلب،
   به ضد امپرياليسم، صھيونيسم و تروريسم جھانی است

  

.  بشريت متمدن از اين خبر احساس غرور و شادمانی کردۀھر حلب بر تروريستھا غالب شدند و ھممردم سوريه در ش

پيروزی مردم سوريه در حلب .  انسانھا، به ويژه مردمان خاورميانه استۀپيروزی مردم سوريه در حلب پيروزی ھم

 مردم سوريه تحميل کردند و ررا ب  آن عطفی در جنگی است که امپرياليسم و تروريسمۀالبته پايان جنگ نيست، ولی نقط

ھنوز سوريه به طور کامل آزاد نشده است و تروريستھای وارداتی به کمک . خواستند به تمام خاورميانه تسری دھندمی

که اتحادی از امپرياليسم، صھيونيسم و ارتجاع منطقه است، فعال بوده و به تروريستھای "  وسيع دوستان سوريهۀجبھ"

حتی . اند نقاط جھان به سوريه گسيل شده اھل سوريه نيستند و از اقصاًاين تروريستھا اساسا. رساندی میوارداتی يار

اين عده به . ريش داشتن القاء مسلمانی آنھا به افکار عمومی جھان است. ھم باشند" مسلمان"معلوم نيست که اين عده 

 آنھا يکسان است مزدوری ۀيگری باشند، ولی آنچه در ھم ددينتوانند المذھب، يھودی، مسيحی و يا دارای راحتی می

اين داعشيان اسالمی، شبيه لژيونرھای فرانسه ھستند که از نيروھای فرانسوی و خارجی برای قتل عام مردم . آنھاست

 اين لژيونرھای استعماری. کردند نفوذ فرانسه در مستعمراتش کمک میۀفريقا و آسيا ساخته شده بودند و به توسعا

داعشيون در واقع . اند، فعاليت دارندی و مزدور که اجير امپرياليسمئفرانسوی ھنوز ھم فعالند و به صورت ارتش حرفه

  .اند مشرف شدهً و يا دائماًاند که به دين اسالم موقتالژيونرھائی

مايشات اعتراضی مريکا در ناامپرياليستھا دخالت در امور داخلی سوريه را توسط شرکت علنی سفرای فرانسه و 

اند و آزادانه حق نمايشات اعتراضی داشتند، به دست فراموشی سپرده" بھار عربی"المسلمين که در آغاز فضای اخوان

کنند که عمال خويش، جاسوسان و خبرنگاران آنھا کتمان می. کننددر مورد اين دخالت آشکار سکوت مرگ اختيار می

 رواديد، به طور غيرقانونی از مرزھای سوريه قاچاقی به داخل سوريه خويش را بدون مجوز قانونی و درخواست

. سازی به افکار عمومی جھان تلقين کنندکردند تا گزارشھای باب ميل آنھا را تھيه کرده و برای فريب و صحنهاعزام می

ه مردم سوريه را به کردند و سفرای بيگان دخالت میًواقعيت اين است که سفرای خارجی در امور داخلی سوريه رسما

 خويش شکست خوردند تک تيراندازھای ۀکه در برنام نمودند و زمانیتحريک و توسل به قھر ترغيب و تشويق می

. ليس و توزيع اسلحه به جنگ داخلی دامن زنندوداعش را به شھرھای سوريه گسيل داشتند تا با تيراندازی به ارتش و پ
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رار ترغيب کردند، در محلھای استقرار دولت اسد بمب گذاری نمودند، در آنھا جاسوسان خويش در ارتش را، به ف

 را با جار شھرھا عمليات انتحاری برای ايجاد تزلزل و آشفتگی انجام دادند، به جان بشار اسد سوء قصد کردند، سوريه

فوذشان بستند، ھای سوريه را در کشورھای تحت نِو جنجال از سازمانھای جھانی اخراج کردند، در سفارتخانه

وليت اخبار جعلی را برعھده گيرند، آنھا ؤِاپوزيسيون دستپرورده برای سوريه، در لندن و پاريس و برلين ساختند که مس

 ۀدولتی دست نشانده در اين منطق" سوريه آزاد"بخشی از سوريه در مرز ترکيه به عنوان " آزاد سازی"تالش کردند با 

ارتش آزاد "سوريه به عنوان " دولت آزاد" تجاوز مستقيم امپرياليسم را به دعوت ايجاد کنند و راه" سوريه آزاد"

شرمانه به علت ھای بیھای امپرياليسم و تروريسم و فريبکاری اين دسيسهۀھم. به سوريه مستقل بگشايند" سوريه

  .مقاومت مردم سوريه درھم شکست

 نقاط االمللی را از اقصفر لژيونرھای مسلمان و تروريسم بين ھزار ن۶٠ سال بيش از۶کنند که به مدت  آنھا کتمان می

 ناتوی اروپا از ۀ دوستان سوريه يعنی ھمۀجھان از طريق ترکيه و اردن به سوريه گسيل داشتند و در اين عرصه ھم

و کويت و مريکا و ھمدستانش ترکيه و عربستان سعودی و قطر ابه رھبری .. لمان واجمله فرانسه، انگلستان، ايتاليا، 

-آنھا کتمان می. ُمصر مرسی، اردن و ساير مرتجعان عرب و حتی در اين اواخر کردھای عراق و سوريه فعال بودند

کنند که به مدت آنھا کتمان می. زننددر سوريه جا زدند و می" جنگ داخلی"کنند جنگ با تروريسم جھانی را به عنوان 

ھای آنھا و تمام سالحھای ھای ضد نفر و ضد بشر به تروريستھا داده گلوله سال تمام سالحھای زمينی و ھوائی و مين۶

ی و ئايل مخابراتی و اطالعات ماھوارهمين کرده و وسأسبک و سنگين و تجھيزات و وسايل حمل و نقل آنھا را ت

امپرياليستھا کتمان . دانلمان در اختيارشان قرار دادهااطالعات از طريق آواکس ھواپيماھای مجھز به رادار و متعلق به 

 جوالن تبليغاتی آنھا کردند و جاسوسان امپرياليستھا ويدئوھای اين جانيان را ۀ صحنً مجازی را کامالۀکنند که شبکمی

کنند که تمام اين مجروحان تروريست را درمان آنھا کتمان می. کردندتوسط بھترين کارشناسان خويش تنظيم و پخش می

ه اند، به آنھا غذا و پوشاک داده وحتی برايشان نکاح دستسانده و تحت پوشش خدمات پزشکی گرفتهکرده، به آنھا دارو ر

الملل ھمه دارای شناسنامه بوده و از طريق کنند که اين تروريستھای بينآنھا کتمان می. اندجمعی اسالمی جور کرده

 آنھا برای مراجع امنيتی ۀمشخصات ھمل به داخل سوريه رفته و نام و نشان و ومرزھای قابل نظارت و کنتر

 ھزار نفر آنھا ۶گيرند و حتی کنند که اين تروريستھا ھمه دستمزد ماھيانه میمیآنھا کتمان . باشدامپرياليستی روشن می

ه کنند ب که آنھا نيز با ناتو ھمکاری میااز بيکاران تونسی ھستند که از طريق سازماندھی فرانسويھا و تروريستھای ليبي

مريکا و ترکيه در اردن و االمللی در اردوگاھھای کنند که اين تروريستھای بيناند، آنھا کتمان میسوريه اعزام شده

کنند که اين آنھا ھمه کتمان می. شوندھای کوتاه نظامی می بينند و به سوريه با نقشه و حسابگری اعزام میترکيه دوره

اند و حاال ممالک امپرياليستی فربه کرده و آموزش داده و به سوريه اعزام کردهدر " ھاسلفيست"تروريستھا را تحت نام 

آنھا کتمان . اندزنند که گويا از وجود اين ھمه تروريست در ممالک خود در حيرت شده علی چپ میۀخود را به کوچ

خشھای ھمکاری با سلفيستھا را لمان باليس و در ارتش ولمان، در پاکنند که برای پيشبرد کارشان در سازمان امنيت می

سيس کرده بودند و حاال که اسرار آنھا در اثر دستگيری تروريستھا در سوريه و شکستشان رو شده و اسنادش در أت

عمال لمان خوابنما شده و پشت سرھم اباره دولت  يکه ھا و دولت سوريه قرار گرفته است، باختيار روسھا، ايرانی

کند تا چنين ؟؟؟ دستگير نموده از کار بيکار می!!!راجع نظامی، انتظامی و امنيتی خويش را در منفوذی اسالميستھا

کنند که از محل نقل آنھا کتمان می. لمان صورت گرفته استاھا و جنايات بدون اطالع دولت جلوه دھد که اين ھمکاری

ز طريق ترکيه و عربستان سعودی و قطر دانند که اين ارتباطات او انتقال ارز و پولھای تروريستھا با خبرند و می

مريکا تمايلی به بستن و تحريم اين حسابھای بانکی و جلوگيری از ابانکی " سويفت"ل وگيرد و ماشين کنترصورت می
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 عراق و سوريه از طريق ۀکنند که نفتھای دزديده شداين غارتگران پنھان می. نقل و انتقاالت پولی به تروريستھا ندارد

کنند که در اين راھزنان پنھان می. کردندخريدند و از بنادر فرانسه وارد اروپا میرکھا را به بھای نازل میکردھا و ت

 دزدی آثار باستانی و ی ببرند دست داشته و اشيانکه ھويت ملی آنھا را ازبي نابودی ميراث فرھنگی سوريه برای اين

- اين راھزنان کتمان می. داعش را نيز از اين طرق تقويت نمايندخريدند تا ی را با بھای مناسب میجات سوريه ئعتيقه

  ... کنند که

شکست در حلب چشم بسياری .  ولی پيروزی مردم سوريه در حلب شکست دروغگوھا و جاعالن اخبار جنگی نيز بود

 و دست وجدانی خون ريزی امپرياليستھااز مردم جھان را گشود که مطبوعات غرب ھمه دروغگو ھستند که با بی

- گذاشتند و میيميائی و يا عمليات بمب گذاری برای کشتن مردم عادی را باز میکتروريستھای آنھا در استفاده از گاز 

. مريکائی را به خدمت گرفتنداتبار وريائیآنھا حتی شورای امنيت سازمان ملل و شخص بان کی مون گماشته ک. گذارند

که روی آسايش ببيند بايد دست امپرياليسم و صھيونيسم  خاورميانه برای اين .ولی بازھم باختند و بازھم خواھند باخت

 خلقھای ۀآنوقت بايد با رژيمھای ارتجاعی حاکم در منطقه تعيين تکليف کرد که آنھم به عھد. را از منطقه کوتاه کند

 مردم ايران ۀی مبارز آموزنده ای براۀ حلب بايد تجربۀتجرب.  خارجی استۀخود اين کشورھا بدون دخالت مزوران

 .باشد تا مرز روشنی با دوستان و دشمنان ايران داشته باشند

 

 ! مريکا از سوريه کوتاه بادادست امپرياليستھای غرب به سر کردگی 

  )توفان(حزب کارايران
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