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   توفان–حزب کار ايران 

 ٢٠١٢دوم اپريل 

 

   امپرياليسم در امور داخلی سوريهۀدخالت بيشرمان

   با نقض آشکار ھمه موازين حقوق ملل
  

  .اضی در سوريه ادامه دارد، ولی دولت بشار اسد بر سر قدرت باقی مانده استاکنون يکسال است که نمايشات اعتر

دنبال برنامه ھای اقتصادی ه دولت بشار اسد در قبل از دسيسه ھای اخير امپرياليستھا عليه حاکميت سوريه، مدتھا ب

اين .  روبرو نمودۀنئوليبرالی بانک جھانی و صندوق بين المللی پول رفت و اقتصاد سوريه را با مشکالت عديد

مريکا بود و بسياری از اسراء را برای شکنجه ادولت در مبارزه عليه تروريستھای القاعده متحد رسمی امپرياليسم 

دولت بشار اسد مانند حافظ اسد يک رژيم سرکوبگر و ضد . به زندانھای سوريه می فرستادند تا آنھا را ُمقر آورند

رژيم بشار اسد با نظام حزب بعث که دست . کارگری را سرکوب کرده بودکمونيستی بود که جنبش کمونيستی و 

کمی از استبداد صدام حسين نداشت و ندارد، مقدرات مردم سوريه را در دست اقليتی سرمايه دار غارتگر و تا 

ا که ست، که تالشھای اخوان المسلمين رارژيم بعث سوريه يک رژيم غير مذھبی . حدودی خانوادگی قرار داده است

  .شدت سرکوب کرده استه با اخوان المسلمين مصر در تماسند ب

حقيقت ۀ ولی اين ھم.  در اين باره که رژيم سوريه يک رژيم دموکراتيک نيست، کسی در جھان دچار ترديد نيست

دولت سوريه در . دولت سوريه در جبھه مقدم مبارزه عليه اسرائيل ايستاده است. در مورد رژيم سوريه نيست

.  نگاه می کندايائی از ممالک متزلزل نظير لبنان و عراق قرار دارد و با سوء ظن به وضعيت افغانستان و ليبيدر

شدت از جانب ه مردم سوريه نيز اين حقايق را می بينند و توجه دارند که مخالفت اقليت متشکلی در سوريه که ب

ی مذھبی و ضد ملی بوده و کوچکترين رگه ای نيروھای خارجی از ھر نظر تقويت می شوند، دارای رنگ ارتجاع

مردم سوريه که از سرنوشت ممالک مورد تجاوز و بی ثباتی دائمی آنھا واھمه . از دموکراسی در آن نھفته نيست

تدريج از ه  سوريه که ھمدست امپرياليستھاست نمی بينند و بۀدارند، بختی ھم در نزديکی به اپوزيسيون خود فروخت

آنھا رژيم . برگردان اپوزيسيون چلبی در عراق است، فاصله گرفته اند خود فروخته که عکساين اپوزيسيون 

 خويش حفظ کرده است، بر آشوب مذھبی و رودرروئی مذھبی ۀسرکوبگر بشار اسد را که امنيت سوريه را به شيو
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 گذشته از اين مردم .و استقرار يک رژيم سلفيستی زير چتر وھابيت عربستان سعودی در سوريه، ترجيح می دھند

سوريه به حمايت از جنبش فلسطين و لبنان و مقاومت در مقابل صھيونيسم اسرائيل می پردازند و واھمه دارند که 

انتخاب مردم سوريه يک انتخابی است که به آنھا توسط .  بعدی به اين آمال ملی خيانت کندۀرژيم غير قابل محاسب

نھا نفری که به حمايت از بشار اسد به خيابانھا می آيند و يا آن اکثريت آن ميليو. شرايط عينی تحميل شده است

خاموشی که حاضر نيستند با اپوزيسيون خود فروخته ھمکاری کنند به اين معنا نيست که ھمه مدافع رژيم بشار اسد 

 ۀجاوز و تجزيھستند، آنھا خواھان حفظ وطنشان سوريه می باشند تا استقالل و تماميت ارضی اش را در مقابل ت

  . سوريه حفظ کند

 در گزارشی از سوريه به نکات قابل تعمق ٢٠١٢ ماه مارس ١٨ تا ١٧ زود دويچه سايتونگ در شماره ۀروزنام

 اين ھا دول غربی قرار ۀپشت ھم: "از جمله با حضور در يک مصاحبه می نويسد. زير، با کنايه اشاره می کند

در . خود را به عنوان آموزگار زبان انگليسی در بوقاطی معرفی می کنداين ادعای عماشا حامد است که . دارند

 اظھاراتش خشمش را در مورد اتحاديه عرب ۀوی در خاتم. مريکا و بعدش اسرائيل استا ۀس آنھا اياالت متحدأر

ی غرب می خواھد اسد را سرنگون کند، برا"، "اصال موضوع بر سر تحقق دموکراسی نيست. "نيز ابراز می دارد

در ". کشورھای خليج و عربستان سعودی  می خواھند سوريه را اسالمی کنند. متحد استهللا اينکه با ايران و حزب 

 ضد ارتش قھرمان سوريه هش با پول قطر بتروراين سناريو بايد جائی ھم برای القاعده در نظر گرفت که ھنگھای 

 اسرائيل آقای آويگدور ليبرمن می ۀوزير امور خارجھمان روزنامه از قول ." می جنگند و مردم را قصابی می کنند

  :نويسد

که با ) Ben Gantz" (بنی گانتس"رياست ارتش . اسرائيل کاالھای کمکی برای شورشيان آماده خواھد کرد "

ن وزير امور کلينتخانم .". صدای بلند می انديشيد، به باز کردن مرز برای پذيرش فراريان سوريه فکر می کرد

 ضد يک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد سرھم بندی شده بود، به هيکا در ھمايش تونس که بمرا ۀخارج

ر برای درمان مجروحين جنگی و ترتيب مداوای آنھا ال ميليون د۴٠مريکا ا: "صراحت و وقيحانه اظھار داشت

  .مريکاستاتسليحاتی دست القاعده می رساند، ساخت کارخانجات ه مريکا باآن داروئی که ". اختصاص داده است

 در مورد نفوذ القاعده که با ھمدستی ٢٠١٢ بروری ف١٩ تا ١٨لمان در شماره انسايگه در ا کلنر شتات ۀروزنام

  :امپرياليستھا و عربستان سعودی بنا بر مصلحت کنونی آنھا تقويت می شوند، می نويسد

. شی از اپوزيسيون سوريه رخنه کرده استمريکا در بخا اساس ارزيابی سازمانھای جاسوسی ه القاعده بۀشبک "

در روز پنجشنبه در طی پرس و جوئی در ) James Clapper" (جيمز کالپر"مريکا امدير سازمان جاسوسی 

  .".کميسيون سنا، اظھار داشت بمب گذاريھای اخير در پايتخت دمشق و در مرکز اقتصادی حلب زير سر القاعده بود

لمان بوده است، در سفری به سوريه گزارشی منتشر اشخصيتھای سياسی دست راستی لمانی که از اآقای توتن ھوفر 

اين گزارش مربوط به .  منتشر شده است٢٠١١مبر نو ٢٧ و ٢۶رخ ؤنسايگه ما کلنر شتات ۀکرده که در روزنام

  :وی می نويسد. سفر ايشان به شھر حمص است

آنھا ... آنھا ھم مرتب برای دموکراسی تظاھرات می کنند. اين دفعه مسيحی بودند. مجددا با جوانان بحث کرديم "

مورين امنيتی بسيار وحشيانه عمل می کنند، ولی شورشيان تا دندان مسلح و بيرحم  نيز ھمين أگزارش می دادند که م

ات  نفر است که تنھا رقم ناچيزی از آنھا سربازان فراری اند که آنھم در تبليغ۵٠٠٠تعداد آنھا . کار را می کنند

مورين انتظامات را نمی کشند، بلکه حساب شده افراد عادی را نيز أآنھا فقط سربازان و م. .. غربيھا اھميت دارند

ھر کس در حمص اين قبيل موارد را می . و قبل از ھمه علوی ھا و حتی مسيحی ھا را ھم می کشند. می کشند
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نيت آنھا تشديد اختالفات، . د، بھانه ای بيش نيستاين ادعا که آنھا برای حمايت از تظاھرات حضور دارن. شناسد

  ...".  کس نمی داند چه کسی آنھا را رھبری می کند ھيچ. ايجاد ھرج و مرج است

ه اعمال نفوذ امپرياليستھا و سازمانھای جاسوسی و رسانه ھای صھيونيستی اشکال بسيار آشکار و گستاخانه ای ب

ھمه دراکوالھای خفاش صفت، . رياکاری از سراپای آن می باردرنگ زورگوئی و وقاحت و . خود گرفته است

   .يکشبه بشردوست شده اند و دندانھای خويش را برای مکيدن خون مردم سوريه تيز می کنند

 برنارد ۀ ضد حمايت موذيانهخانم ھاله قدمانی که يکی از چھره ھای اپوزيسيون سوريه است، در طی اعالميه ای ب

 ايران نيز ۀ بوده و با اپوزيسيون خودفروختانسوی صھيونيست و از بانيان تجاوز به ليبيھانری لوی که يک فرا

روابط حسنه دارد، برخاست و در طی مقاله ای اپوزيسيون سوريه را از ھمکاری با عمال صھيونيستھا برحذر 

 ھانری لوی شده، او اپوزيسيون سوريه با نگرانی از سوء استفادۀ رژيم دمشق، خواستار بايکوت: "داشت و نوشت

  .می خواند" دشمن حقوق فلسطينيان"را 

متعلق به برنارد ھانری لوی، چند تن از شخصيت ھای اپوزيسيون برون ) La règle du jeu"(قاعده بازی "ۀمجل

 در پاريس دعوت کرده بود، ولی آنان اين جوالیمرزی سوريه را برای شرکت در ميتينگی در روز دوشنبه چھارم 

اين پيام ھمبستگی به شرطی می توانست قابل شنيدن : "يکی از آنان اظھار داشت.  به طور علنی رد کردنددعوت را

  ".باشد که ھويت پيام دھنده چنين مشکل ساز نمی بود

فردی که دشمن حقوق : "معروف اپوزيسيون داخل کشور سوريه از مخفی گاه خود نوشتۀ خانم سھير االتاسی چھر

  ".ت، نمی تواند ادعای پشتيبانی از انقالبی را بکند که بر ھمان حقوق متکی استاس] فلسطين[يک ملت 

 ھائی که شرکت در کنفرانس دوشنبه ه ئیسوري"، دوستان او متنی را منتشر کردند که وی از جوالی ٢روز شنبه 

 خواست که در آن ، ساخته و پرداخته برنار ھانری لوی، پذيرفته بودند،" نجات سوريهۀکميت"پاريس را به دعوت 

ھمچنين من از سوری ھای آزاده : "او اضافه کرد.". شرکت نکنند و عدم شرکت شان را نيز به اطالع عموم برسانند

  ".و ھمه وجدان ھای حقيقت جو می خواھم که اين کنفرانس را بايکوت کنند و دليل اين بايکوت را توضيح دھند

  "ن ارتش جھان مدرنارتش اسرائيل، انسانی تري: "برنارھانری لوی

آنان با . اپوزيسيون سوريه به رغم مبارزۀ دشوار برای آزادی کشورشان، بر روی برخی اصول مصالحه نمی کنند

، اجازه نمی دھند که برنارھانری لوی و ھمدستان او که آشکارا پشتيبان فعال اسرائيل اند، از "اسناريوی ليبي"رد 

  .آرمان آنھا سوء استفاده کنند

  :التاسی يادآوری می کندسھير ا

تلقی کرده و در پی کشتار " تلفات جانبی اجتناب ناپذير جنگ با تروريسم"برنارھانری لوی کودکان مقتول غزه را "

، توسط ارتش اسرائيل بر روی يک تانک اسرائيلی از اردوگاه ديدن کرد و عکس ھای ٢٠٠٢اردوگاه جنين در سال 

  .است" ارتش اسرائيل انسانی ترين ارتش تاريخ مدرن: "او گفته بود. دوی و اظھاراتش در مطبوعات منتشر ش

 RUE" (٨٩خيابان "نقل از نشريۀ اينترنتی !"....  ( ھا را از حمايت خود معاف کنيده ئیبرنارھانری لوی، سوري"

، " کندنارد ھانری لوی را رد میاپوزيسيون سوريه حمايت موذيانه بر"، تحت عنوان ٢٠١١    جوالی، سوم )٨٩

  ). ترجمه بھروز عارفیHala Kodmaniھاله قدمانی : ، نويسنده٢٠١١  جوالی٧رخ پنج شنبه ؤم

بمب گذاريھای عوامل القاعده و سلفيستھای عربستان سعودی در شھرھای بزرگ نظير شھر دمشق برای ايجاد 

ه ثيرات معکوس بأردم تاغتشاش و مشوش کردن افکار عمومی که بخشی از جنگ روانی امپرياليستھا بود، در م

  . دور بشار اسد متحد کرده جای گذارد و آنھا را بيشتر ب
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 جھانی در خاورميانه و دسترسی بدون مانع امپرياليستھا به منابع انرژی خليج ستراتيژيکدولت اسد از نظر سياست 

ايت کرده و مانند لبنان حمهللا  ناجور به حساب می آيد، زيرا ھم متحد ايران بوده و از حزب ۀفارس، يک مھر

شمشير دموکلس باالی سر اسرائيل آويزان است و ھم پايگاه دريائی خويش را در دريای مديترانه به روسھا واگذار 

شدت آزار می ه کرده است و اين امر برای پيمان ناتو دلچسب نيست و مانند استخوان الی زخم می ماند، که آنھا را ب

يران و حفظ  بقاء کشور اشغالگر اسرائيل، به اين نياز دارند تا رژيم کنونی سوريه امپرياليستھا برای فشار بر ا. دھد

تغيير نظام بشار اسد، دست امپرياليستھا و . را از پيش پای خويش به عنوان پايگاھی برای جنبش فلسطين بردارند

شکست .  می گذارد ايران بازۀ ھمه جانبۀلبنان و جنبش فلسطين و محاصرهللا صھيونيستھا را در سرکوب حزب 

اين وضعيت شرايط بھتری برای تجاوز امپرياليستھا به .  برای ايران در منطقه استستراتيژيکسوريه يک شکست 

اين است که بخشی از تبليغات .  در منطقه داردستراتيژيکثيرات أاين تغيير رژيم سوريه، ت. ايران فراھم می آورد

آنھا ايرانی ھای . يجاد دشمنی با جمھوری اسالمی ايران استاپوزيسيون خود فروخته در سوريه در خدمت ا

توريست را می ربايند و در رسانه ھای صھيونيستی به عنوان عمال سپاه پاسداران که مستقيما در سرکوبھا شرکت 

آنھا توسط تصاوير جعلی و غير قابل رسيدگی و تعقيب، به جنگ روانی در فضای مجازی . دارند نمايش می دھند

 رژيم جمھوری اسالمی دست می زنند و با اين کارشان در حقيقت نشان می دھند که سياست آتی آنھا، پس از عليه

مريکا و حمايت از عربستان سعودی و ايجاد ااستقرار قطعی رژيم مذھبی سلفيستی، اطاعت کامل از امپرياليست 

 در حمايت از مردم ايران نيست، در مخالفت آنھا با رژيم جمھوری اسالمی،. رژيم اسالميستی در سوريه است

دشمنی آشکار و کينه توزانه با مردم ايران است، تا راه تجاوز امپرياليستھا به ايران را ھموار سازند وگرنه کسی 

ولی شما حمايتی از . مانع آنھا نمی شود که به تجاوز عربستان سعودی به بحرين و اشغال بحرين اعتراض کنند

 ايران نيز با اين ۀاپوزيسيون خودفروخت. عربستان سعودی نمی بينيدۀ ين اقدام جنايتکارانمردم بحرين در مورد ا

  . دن ضد ملت ايران ھمکاری می کند و نامش را مبارزه با جمھوری اسالمی می گذارهجنايتکاران ب

ه پاره ای که اين رژيم ب بخشی از اپوزيسيون سوريه خواھان ھمکاری با رژيم بشار اسد است، مشروط بر اين

تغيير قانون اساسی و وعده ھای دموکراتيک و پذيرش آزادی احزاب و انتخابات آزاد، . اقدامات اصالحی دست بزند

نظر می رسد ه مانورھای اخير رژيم بشار اسد، برای ايجاد تزلزل در ميان اپوزيسيون سوريه است، که تا آنجا که ب

ئی و فرانسوی اين اپوزيسيون به زبان عريان اعالم کرد، که مريکاابخش مزدور . با موفقيت روبرو بوده است

البته اين اپوزيسيون از . ھدفش سرنگونی رژيم سوريه است و به ھيچگونه اصالحاتی روی موافق نشان نخواھد داد

را به صراحت بر زبان آورد و  روز نخست نيز در پس پرده با ھمين ھدف به ميدان آمده بود، ولی نمی توانست آن

منفرد شدن اين اپوزيسيون ناچيز، ھر روز بيشتر آنھا را . نشان می داد" دموکراتيک"ايد خود را يک اپوزيسيون ب

طوريکه امروز ديگر به زبان انگليسی و خونخوارانه سخن می ه تر سوق داد، ب به سمت موضعگيريھای ارتجاعی

  .رانند

 و قطر و عربستان سعودی از طريق اردن ايش را از ليبيامپرياليستھا کوشيدند عمال نظامی و تروريستھای اجير خو

دور از خشونت مردم را که خواھان ه اين تروريستھا وظيفه داشتند نمايشات ب. و لبنان و ترکيه وارد سوريه نمايند

مورين رژيم اسد و سربازان ارتشش، أاصالحات دموکراتيک و اقتصادی بودند با ھدف شليک قرار دادن مردم و م

ينگاھھای خويش و انداختن گناه آن به گردن رژيم بشار اسد، موجی از تشويش و بحران و خونخواھی در پاره از کم

 نظامی، ۀمورين کارکشتأآنھا برای توجيه دارا بودن اين حجم از سالحھای مدرن و م. ای از شھرھا ايجاد کنند

را يروھای نظامی و تروريستی در سوريه را اختراع کردند، تا حضور ن" ارتش آزاد سوريه"سازمان به اصطالح 
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امپرياليستھا با اين کار می خواستند دخالت . با بی شرمی ھر چه تمامتر برای فريب افکار عمومی جھان استتار کنند

دولت اسالمی ترکيه که پناھندگان ايرانی را پس می . مستقيم خويش در امور داخلی يک کشور مستقل را بپوشانند

مرز ترکيه شھری برای پناھنگان سوريه بنا کرده است تا شدت تحت فشار قرار می دھد، در ه فرستد و آنھا را ب

. بگذارند" آزاد سوريه "ۀمی خواھند نام اين اردوگاه را منطق. مرکز خرابکاری و اخالل در داخل خاک سوريه شوند

 ۀردولت ترکيه گاه و گداری با اشا. که چند ھزار نفر از اين افراد پناھنده واقعی ھستند، بر کسی معلوم نيست اين

 صبر و تحملش تمام شده و قادر ۀجوش می آيد و فرياد می زند، که ديگر درج" بشردوستانه اش"مريکا احساسات ا

سازمانھای جاسوسی، مشتی خود فروخته و . مردم سوريه را به عنوان ناظر بی طرف پذيرا شود" کشتار"نيست 

 پرواز ممنوعه ايجاد ۀمنطق"نند، در سوريه مستخدم را به جلوی دوربينھای خبرنگاران می آورند که درخواست ک

  ".شود

انسان .  الھام گرفته باشدا اين اسم رمز درخواست به تجاوز به سوريه است و بايد از وضعيت ساختگی تجاوز به ليبي

 پرواز ممنوعه ايجاد ۀدر سوريه اساسا ھواپيمائی پرواز نکرده است که برايش منطق. بی اختيار خنده اش می گيرد

 يه ئیاز اين گذشته دولت رسمی سوريه حق دارد در داخل کشور مستقل خودش به پرواز ھواپيماھای سور. دکنن

 ممنوعه ای بايد عملی شود، مربوط به ھواپيماھای ناتو ۀنظارت داشته و اختيارش را در دست داشته باشد، اگر منطق

.  ارضی کشورشان در زمين و آسمان دفاع کننداست و نه ھواپيماھای سوريه که ھر لحظه بايد بتوانند از تماميت

تالش امپرياليستھا برای سرنگونی رژيم سوريه با تکيه به اقليتی وارداتی و ساختگی و خود فروخته، تا کنون با 

تالش برای ايجاد يک چتر توجيھی و حقوقی با تصويب قطعنامه ای مداخله جويانه در . موفقيت روبرو نبوده است

ه يه با وتوی روسيه و چين روبرو شده است و امپرياليستھا را وادار کرده که پرده پوشی را بامور داخلی سور

  . سازمان ملل متحد را با نقض ھمه مقررات و منشور آن بخوانندۀکناری نھند و رسما فاتح

منابع . يفزايدشياری ملتھا بو و سوريه پايان مشروعيت سازمان ملل نيز به حساب می آيد و بايد به ھا ليبيۀ تجرب

ويتالی : " دائمی روسيه در شورای امنيت سازمان ملل مطالبی به شرح زير منتشر کردندۀروسيه به نقل از نمايند

 شورای امنيت سازمان ۀ دائمی فدراسيون روسيه در سازمان بين المللی، روز چھارشنبه در جلسۀچورکين، نمايند

 ضد دولت سوريه در ۀموزش شرکت کنندگان درگيريھای مسلحانمسکو خبرھای مربوط به آ: ملل متحد اعالم کرد

  . را با نگرانی دنبال می کنداخاک ليبي

 جديد پيشنھادی اياالت ۀ بررسی طرح قطعنامۀ، روز گذشته در پشت درھای بسته، جلس»ريا نووستی«گزارش ه ب

 مراکش ۀ ملل متحد و نمايند عضو دائم شورای امنيت سازمان۵مريکا راجع به اوضاع سوريه با شرکت ا ۀمتحد

  .برگزار شد

خبرھای رسيده حاکی از آن است که : " دائمی فدراسيون روسيه در سازمان ملل متحد گفتۀويتالی چورکين، نمايند

اصطالح انقالبيون سوريه تأسيس ه  و با پشتيبانی دولت اين کشور، مرکز مخصوصی برای آموزش بادر خاک ليبي

اين .  اين مرکز برای انجام عمليات نظامی عليه دولت قانونی به سوريه اعزام می شوندشده است و آموزش ديدگان

 ۀچنين اقداماتی تالشھا برای برقراری ثبات در منطق. يک از موازين بين المللی منطبق نيست اقدام بر ھيچ

  ." خاورميانه را مختل می سازد

اعده در اراضی سوريه فعاليت می کند، اين سؤال پيش می که الق با در نظر گرفتن اين: " سخنانش گفتۀوی در ادام

  ".آيا صدور تروريسم جايگزين صدور انقالب نمی شود؟: آيد که
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ی ئمريکاا ۀ در مجلرا مسلح می کند" ش آزاد سوريهارت"چه کسی باند موسوم به "تحت عنوان آقای  لئونيد ساوين 

 ۀحمل«: صراحت می نويسده ب"  سوريهألۀمس" تحت عنوان  ایدر مقاله) Foreign Policy"(سياست خارجی"

 دۀ با مجوز سازمان ملل متحد و پول قطر، اينک می تواند در سوريه تکرار شود، اياالت متحانظامی ناتو به ليبي

 ۀ نويسندۀعقيده  اينھا بۀھم. »ی آن با تسليح ارتش آزاد سوريه به اجرای ھمين سناريو مشغولندئناتومريکا و متحدان ا

در عين حال، . سازمان ملل متحد به اجراء گذاشته می شود» وليت حفاظتؤمس«ی، در چھارچوب دکترين ئمريکاا

 سوريه می تواند به پيامدھای بسيار ۀمؤلف با احتياط چنين نتيجه گيری را می کند که يک تصميم نادرست در بار

  .جدی منجر شود

گونه ای از روسيه می خواھد از فروش ھر با تصويب قطعنامه بروری ف١۶که پارلمان اروپا در  درست زمانی

مريکا ھياھوی تحويل سالح به ھر کسی که برای سرنگونی اسالح و تجھيزات نظامی به سوريه خودداری نمايد، در 

اصرار دارد و اليوت » تسليح اپوزيسيون«جون مک کين برای . ی کند، بلندتر شنيده می شودبشار اسد تالش م

ضمن پشتيبانی اکيد از موضع او، ) CNN(آدامس، عضو با نفوذ شورای روابط بين الملل در مصاحبه با سی ان ان

ن تحويل سالح به آنھا ھستم و من خواھا.) س. ل. اپوزيسيون سوريه(من خواھان دادن پول به آنھا «: می گويد

  .»ھستم

 سوريه، ضمن ألۀدر اين که دولت باراک اوباما در مس. در ھر حال، منظور از اين فراخوانھا، پرده پوشی است

تأمين و تجھيز مخالفان بشار از طريق کشور ثالث ھم با پول و ھم با اسلحه، عمال بازی دو گانه می کند، ترديد 

 سالح به کشورھای خاورميانه بوده و تقريبا ۀ سال اخير بزرگترين فروشند٢٠ طول مريکا درا ۀاياالت متحد. نيست

  .مريکا به اين منطقه صادر می شودانيمی از ھمه تسليحات و تجھيزات جنگی 

با تروريستھای اسالمی و سازمانھای » ارتش آزاد سوريه«عنصر اصلی اين بازی جنجالی، عبارت از ارتباط 

 نظامی شورای ملی سوريه، مخالف رژيم بشار اسد است و از ۀشاخ» ارتش آزاد سوريه«. جاسوسی غرب می باشد

از سوی خود » ارتش«له که اين أالبته اين مس. ميت شناخته می شودرسه سوی يکسری کشورھای غربی ب

افته، عنوان سازمانی تبليغ می شود که از متمردان و فراريان از نيروھای مسلح سوريه تشکيل يه اپوزيسيون ب

ی و متحدان آن در عراق و افغانستان ئمريکاادر صفوف آن، مجاھدان عرب قاتل سربازان . بخشی از واقعيت است

اخيرا رھبر . و ھمچنين، مزدورانی از ديگر کشورھا که پس از شروع مناقشات به سوريه اعزام شدند، می جنگند

 ھر گونه کمک ۀان، اردن و کشورھای ديگر را برای ارائجديد القاعده، ايمن الظواھری، مسلمانان ترکيه، عراق، لبن

  .فراخواند» برادران سوری«به 

وابسته به » جندهللا« نفر ۶٠٠مبر سال گذشته در حدود در ترکيه واقع است و در ماه نو» ارتش آزاد سوريه«مقر 

يو ازنار، نخست وزير سابق بر اساس ادعای خوزه مار. رھبری عبدالحکيم بالحاج به آن پيوستنده  با ليبيۀالقاعد

المھدی ھتاری ليبيائی که .  مادريد متھم است٢٠٠۴ سال چ مار١١اسپانيا بالحاج به سازماندھی عمليات تروريستی 

، در ايرلند اقامت داشت، در ميان برخی گروه ھای شبه نظامی در سوريه در نزديکی »القاعده«تا قبل از پيوستن به 

ه ی، فرمانده تيم طرابلس بود و در شورای طرابلس فرد شماره دو بعد از بالحاج بو. مرز ترکيه ديده شده است

، اعالم کرد که می خواھد به سر زندگی خود در ايرلند باز گردد ولی ا در ليبيءھتاری، پس از استعفا. حساب می آمد

تری ميسان می . د شداز ترکيه سر در آورد و از آنجا نيز در رأس يک گروه شبه نظامی به اراضی سوريه وار

مريکا ا می باشد که رسما در ليست سازمانھای تروريستی انويسد که ھتاری وابسته به گروه مبارزان مسلمان ليبي

حضور داشت » ماوی مرمره« در ميان فعاالن مدافع فلسطين در کشتی ٢٠١٠ سال جونقرار دارد، و در ماه 
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 ۀھنگام حمل). ت ھای اين کشتی حضور داشتنديأدر ميان ھمريکا نيز امأموران امنيتی سازمانھای جاسوسی (

  .سر برد و سپس آزاد شده  روز در زندان اسرائيل ب٩ اسرائيل به کشتی، او مجروح گرديد و ۀنيروھای ويژ

 سازماندھی شبه نظاميان و تسليح آنھا در سوريه برای ۀدر سايتھای اينترنتی جھادگرايان اطالعات زيادی در بار

در سايت . اين امر از کشورھای عربی ھمسايه و ترکيه جريان می يابد. ولت اين کشور درج شده استجنگ با د

منبع اطالع رسانی بين المللی شبه نظاميان اسالمی، متن دعوت به جھاد عليه سوريه درج شده » انصار المجاھدين«

نام نصرالدين الحسنی می ه  از آنھا بو يکی) در آنجا، از جمله، ويدئو فيلم وھابيون روسيه نيز درج شده است(

، ھمام سعيد، رھبر بروری ف١٢. نويسد، که امير ابو اسامه المجاھر در عمليات مرز عراق و سوريه کشته شد

را جزء » ارتش آزاد سوريه«در اردن نيز به جھاد عليه دولت سوريه فرمان داد و پيوستن به » اخوان المسلمين«

  ...."خواند» وظايف اسالمی«

 مجازی به پخش فيلمھای ساختگی ۀسازمانھای جاسوسی در شبک. وضع از اين ھم برای خرابکاری بدتر است

مشغولند و برخی ايرانی ھای خود فروخته و جاسوس و يا نادان سياسی که سوراخ دعا را گم کرده اند، به توزيع اين 

شيارتر ھستند و گرگ باران ديده اند، وستی که ھرسانه ھای امپريالي. بنجالت، بدون جيره و مواجب ھمت گماشته اند

آنھا در تمام اخباری که از سوريه منتشر می کنند و مطمئن ھستند، . به راحتی اين ايرانيان دم الی تله نمی دھند

ئيد کنند، چون اين اخبار از أجعلی است اين جمله را اضافه می کنند، که نمی توانند صحت و سقم اين اخبار را ت

اين رسانه ھای امپرياليستی جا باز می گذارند که اين صحنه ھای . دست آنھا رسيده استه ير مستقيم بطريق غ

مريکا و فرانسه را اتازه وقتی خبرنگاران جاسوس . جنگی در ھاليوود ساخته شده و يا در حمص اتفاق افتاده است

يستی نعره می زنند، که ارتش سوريه درجه شھادت مفتخر می کنند، رسانه ھای گروھی امپرياله در شھر حمص ب

نام ه اينجاست که معلوم می شود مشتی جاسوس سازمانھای امنيتی ب. صدای آزادی را در حمص خفه کرده است

طور غير ه والن تدارکات جنگی و اجيران خارجی که زبان عربی ھم بلد نيستند، بؤخبرنگار و کارشناس و مس

انونی و عضو رسمی سازمان ملل متحد، بدون رواديد رسمی گذشته اند و قانونی از مرزھای يک کشور مستقل و ق

طبيعی است که اين افراد بايد به عنوان مجرم و خاطی در مقابل دادگاھھای . کار خرابکاری مشغول بوده انده ب

مريکا برای ا سفير فرانسه و ۀقبل از اين اعمال نفوذھای خرابکاران. سوريه پاسخگو باشند و دستگير و محاکمه شوند

 رسمی دولت ۀ اپوزيسيون مذھبی در سوريه به شھر حمص خالف تعھدات بين المللی و بدون اجازۀتقويت روحي

چندی . سوريه و تنھا با گردن کلفتی، طلبکارانه مسافرت کردند، تا آنھا را به سرنگونی رژيم بشار اسد ترغيب کنند

يعنی در . د انقالب ھمکاری می کردند به اسارت درآمدند سرباز فرانسوی در خاک سوريه که با ض١٣پيش حتی 

اين . ناآرامی ھای سوريه ارتش فرانسه مستقيما دخالت دارد و اين تجاوز به يک کشور و اعالم جنگ عليه آن است

حد دخالت در امور داخلی کشورھا از بلندترين . نقض آشکار حقوق ملل و نقض صريح منشور ملل متحد است

که نمايندگان رسمی فرانسه و   سازمان ملل به جای اينۀدبيرکل دست نشاند. می نيز گذشته استارتفاع بی شر

آشکار در امور داخلی يک عضو رسمی سازمان ملل ۀ اخذه قرار دھد و رفتارشان را در مداخلؤمريکا را مورد ما

ست و مانند گماشته دستورات آنھا متحد محکوم کرده از آنھا توضيح بخواھد، در کنار دست اربابش اوباما ايستاده ا

  .را اجراء می کند

به ... رغم ھمه دسيسه ھای امپرياليستھا و اعزام مزدور عرب و کلمبيائی و ترک و لبنانی و عراقی و ولی علی

 خارجی ۀشدت سرکوب شده و القاعده و عمال اجير شده حمص و پاره ای شھرھای ديگر ضد انقالب سوريه ب

حمص و تشکيل " آزاد سازی" امپرياليستھا برای ۀبرنام. سوريه را سراسيمه ترک بنمايندمجبور شده اند خاک 
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و يا نظاير آن که در " شورای عالی ملی سوريه"نام ه ئيد امپرياليستھا بأمقری برای دولت به ظاھر قانونی و مورد ت

از ھم اکنون پرچمھای . يش دھند دخالت را افزاۀند درجا اختراع کردند با شکست روبرو شده و حاال مجبوراليبي

را برافراشته اند و از جنايت جنگی سخن می رانند تا راه ورود ارتشھای تجاوزگر ناتو و " حقوق بشر"دفاع از 

  .مريکا و اسرائيل را به خاک سوريه ھموار نمايندا

و چپاول و از استبداد بايد دست از حکومت غارت . بايد به مردم تکيه کند. رژيم بشار اسد يک راه بيشتر ندارد

بايد احزاب و سازمانھای سياسی را آزاد کند، سانسور . بايد مردم را در مقابل تجاوز بيگانه مسلح کند. بردارد

بی تفاوتی . مطبوعات را برچيند تا مردم خودشان به زبان آمده از کشورشان در مقابل تجاوز بيگانه به دفاع برخيزند

از ھمين قراين برشمرده روشن است که حکومت دست . منافع ملی سوريه بزند سختی به ۀمردم می تواند ضرب

نشانده ای که در راه است و در واشنگتن و پاريس طرح ريزی شده است تا به چه حد برای مردم سوريه و منطقه 

  .خطرناک است

ساختگی و وارداتی و امپرياليستھا اپوزيسيون ھای .  و سوريه تجارب زنده ای برای آموزش ھستندا ليبيۀ تجرب

ناسيونال شونيستھای خودفروخته و تجزيه طلب و عناصر و افرادی از اين زمره را بسيج می کنند، آموزش نظامی 

 مردم و ممانعت از ۀمی دھند و به اخالل و مبارزه مسلحانه وا می دارند و آنوقت تحت عنوان حمايت از مبارز

خواھند داشت، حقوق بشر را برای نقض حقوق ملل علم می کنند و کشتار که خود آنھا در شليک تير نخست دست 

. سسه توجيه کنندؤاست تا جنايات خويش را توسط آن مسازمان ملل در دست آنان برگ برنده ای . فاجعه می آفرينند

لت به دخا" نيروی کاذب مردم"وتوی روسيه و چين ھم ديگری رنگی ندارد و آنھا از باال سر اين وتو به اعتبار 

وضع مردم و کشور حتما از قبل نيز بدتر می شود، زيرا ھدف رھائی مردم . مستقيم می پردازند و فاجعه می آفرينند

اين شتری است که می .  استماين تاکتيک نوين امپرياليس.  استنبوده است، ھدف غارت کشور و اسارت مردم

ثر است که با احترام به حقوق مردم ؤد دشمنی خارجی م ضهتنھا زمانی مبارزه ب. خواھند دم در ايران نيز بخوابانند

 ۀنمون. مردم را بايد برای تقابل با تجاوز بسيج کرد. رسميت شناختن حق تعيين سرنوشت آنھا توام باشده و ب

 ايران را نيز بشناسند آموزنده ۀ سوريه برای نيروھای انقالبی ايران تا اپوزيسيون خودفروختۀاپوزيسيون خودفروخت

 ضد صھيونيسسم و ه مبارزه برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی، بۀاپوزيسيونی که حاضر نباشد به بھان. است

پا خيزد، اين اپوزيسيون ھمان احمد چلبی در عراق و برھان ه  ضد جنگ و تحريم بهامپرياليسم مبارزه کند و ب

  .      غليونی در سوريه است
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