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   توفان-حزب کارايران

  ٢٠١٢ اگست ٢٣

  جنگ نيابتی در سوريه 
  

 ميان يک مالک تعيين مرزه تدريج به  سوريه در ميان نيروھای انقالبی و ضد امپرياليست بألۀامر برخورد به مس

زيرا اغتشاش مزدوران و عناصر نفوذی و وارداتی، در سوريه، . نيروھای انقالبی و ضد انقالبی بدل شده است

  .له را مورد بررسی علمی قرار دادھا بايد از اين دريچه مسأ تالشی برای تسلط بر منطقه است و تنماھيتاً 

سير تحوالت و روند تکامل تضادھا در جھان، در  سوريه نشان می دھد که چه نيروھائی در ألۀامر برخورد به مس

نزاع بر سر حق .  جھانخواران و زورگويان و درندگان تاريخۀ انقالب قرار می گيرند و چه کسانی در جبھۀجبھ

ۀ فروخته چھره ھای خوفناک و خون آشام خويش را در پس پرد وتوی روسيه و چين نيست که مشتی ايرانی خود

  .  برای فريب افکار عمومی پنھان کرده اندگريه و زاری ھومانيستی

 ۀرويدادھای سوريه و نوع برخورد به آن نشان می دھد که ھر نيروی سياسی چه تصوير و تصوری از منظر

  . سياسی عمومی جھان و مسير تحوالت آن دارد

 را، موذيانه به حساب به دست تروريستھا" حوال"عوام فريبان ايرانی و غير ايرانی ھومانيسم امپرياليستی و کشتار 

را، در حين نمايشات مسالمت آميز خيابانی، تا جنگ " عادر"و " حمص"اسد می گذارند، کشتار تک تيراندازھا در 

 خود تل کشته ھا می آفرينند، تا قتل ۀآنھا با ھومانيسم جنايتکاران. داخلی را تدارک ببينند، به حساب اسد می گذارند

از  ھزار ٨پناه گرفتن . وجيه کنند و تکيه به بيگانگان را باعث افتخار بدانندعام و کشتار تروريستھا را ت

تروريستھای وارداتی را در خانه ھای مردم غير نظامی و اشغال اين محله ھا و خانه ھا به زور اسلحه را، اين 

 دفاعی کردن مردم ھومانيستھا به حساب جنگ داخلی می گذارند و بر تجاوز به حريم مردم توسط تروريستھا و سپر

اين ھومانيستھای امپرياليسم مانند اربابانشان، ھومانيسم .  شرکت در ُکر تبليغاتی امپرياليستھامی کنندۀعادی را وسيل

  .  کاسبکاری سياسی و از کشته پشته ساختن کرده اندۀرا وسيل

 ھومانيسم آدمکشانی است که ھومانيسم اين افراد که بر سر استفاده از حق وتوی روسيه و چين جنجال می کنند،

عربده کشی آنھا ناشی از .  خلق سوريه فرو کنندۀرا در سين  دارند و مترصدند که آنءخنجرھای خويش را در قفا

دست ه آنھا ناراحت اند، زيرا کشتار مردم سوريه ب. ناراحتی از سختی اھدافشان است که با شکست روبرو می شود

  .   خير افتاده استأته  اسد و مردم سوريه بۀاومت سرسختانامپرياليستھا و تروريستھا با مق



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

برای داوری مارکسيستی لنينيستی از رويدادھای سوريه کافی نيست تا سر دماغ خويش را ببينيم و ھمان نظرياتی را 

ه نام رسانه شوی مغزی خويش، ب و نشخوار کنيم که امپرياليستھا ھر روز و ھر شب با ماشين تبليغاتی عظيم شست

  .به خورد ما می دھند" دموکراتيک"ھای گروھی 

 طبقاتی و ضد امپرياليستی بررسی ۀلنينيسم رويدادھای جھان را از منظر مبارز - اساس مارکسيسم هکمونيستھا ب

 ۀطور عينی به کدام جبھه و طبقه  خود بۀکرده و تعيين می کنند که گرايش مبارزاتی که در جريان است در ادام

  . می کنداجتماعی خدمت

که گفته شود رژيم اسد مستبد است و يا زندانھای مخوف دارد که مخالفان را در آن اسارتگاه ھا بدون حمايت  اين

که بگوئيم رژيم اسد نظام تک حزبی بعث را در طی بيش از نيم قرن در  حقوقی محاکمه و محکوم می کند، اين

که بگوئيم رژيم اسد جنبش فلسطين را در گذشته به  ينسوريه مستقر ساخته و مخالفان را سرکوب نموده است، ا

مريکا بر سر اعتراف گيری از اسرای سوری اکه بگوئيم رژيم اسد با امپرياليست  خاک و خون کشانده است، اين

اصيت نباشد، ر فضلھای ژورناليستی و بی بو  و خاگر ناشی از اظھا... وابسته به القاعده ھمکاری می کرده است و

 طبقاتی نباشد، اگر ناشی از کوته نظری سياسی نباشد، اگر ناشی از ۀی از آشفته فکری و کج فھمی مبارزاگر ناش

 ناشی از آگاھی و ھمدستی با امپرياليست و تحقق سياست ضد بشری است که تحليل نادرست سياسی نباشد، مسلماً 

  .  ممالک جھان تحميل کنندۀامپرياليستھا می خواھند به زور به ھم

رياليستھا مدعی می شوند که رژيم اسد حقوق بشر را به زير پا می گذارد، رژيم اسد مستبد است، رژيم اسد امپ

حتی اگر ھمه اين مواردی که امپرياليستھا ... اپوزيسيون را در داخل سوريه سرکوب می کند، رژيم اسد فاسد است و

يد مگر رژيم عربستان سعودی، رژيمھای امارات باره يادشان آمده و تکرار می کند درست باشد، بايد پرس يکه ب

اين متحدان امپرياليستھا، ھمه دمکرات و ...  عربی، رژيم کويت، رژيم بحرين، رژيم اردن، رژيم مراکش وۀمتحد

انقالبی تشريف دارند؟ که وجدان امپرياليسھا جريحه دار شده است؟ از کی تا به حال نقض حقوق بشر موجب 

  ستھاست؟  خاطر امپرياليۀدغدغ

 خاکی به قتل رسانده اند و ھنوز ھم ۀطبيعی است که امپرياليستھای جنايتکار که ميليونھا انسان را در سراسر کر

در اشغال خويش دارند، نمی توانند از کشتار انسانھا وجدانی معذب را ... ، افغانستان، عراق وورياسرزمينھای ک

 جنگ، به کمک گرفته اند، کسانی که ۀای نابودی انسانھا بعد از خاتمکسانی که دوبار بمب اتمی را بر. داشته باشند

را کشته اند و با بمبھای اورانيومی يوگسالوی و عراق و وريائی با بمب ناپالم ميليونھا ويتنامی، کامبوجی و ک

س آنھا کسب سود نامو. افغانستان را بمباران و آلوده کردند، ھرگز نمی توانند وجدانی آسوده و انسانی داشته باشند

  .حداکثر است و برای کسب آن ھدف، به ھر جنايتی تن در می دھند

 روسيه و چين و کنترل اروپا از طريق تسلط بر منابع انرژی و ۀمريکا برای سيطره بر جھان و محاصراامپرياليسم 

اين . د را تنگتر کند رقبای خوۀ محاصرۀ خويش را تقويت کرده و حلقۀمواد اوليه، به آن نياز دارد که پشت جبھ

مريکا با پنھان شدن در پشت حقوق بشر، حقوق ملتھا را ا به آنجا منجر شده است که امپرياليست ستراتيژيکسياست 

آنھا برای نيل به اھدافشان . به زير پا می گذارد و احترام ھيچ يک از قوانين بين المللی را محفوظ نمی دارد

" کارزارھای حقوق بشری"ول و تسليحات می دھند، برايشان پوشش تبليغاتی و به آنھا پ. اپوزيسيون سازی می کنند

 سياست امپرياليستی می سازند که ما در ايران با کارزار تريبونال لندنی ۀاز آنھا دست دراز شد. به راه می اندازند

 ۀھدف آنھا از اين اپوزيسيون سازی که با فشار مالی و سياسی و تبليغاتی، توسط مشتی گردانند. روبرو ھستيم

مريکا ا  ستراتيژيکخودفروش ايجاد می شود، خرابکاری و تجزيه طلبی در درون ممالکی است که در متن سياست
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تريبونال لندنی بايد نقابی باشد بر شمشيرھائی که در خفا تيز می کنند تا در ايران ھم . مناسب تشخيص داده نمی شوند

. به ايران فراھم آورند" قانونی"خاطر تجاوز ه برای درخواست از امپرياليستھا ب" دولت آزاد"و " مناطق آزاد"

است که سازمان مجاھدين خلق ھم رئيس جمھورش را از "  ايرانارتش آزادی"عکسبرگردان " ارتش آزاد سوريه"

ۀ ما می بينيم که تالش امپرياليستھا در سوريه برای ايجاد منطق. را" آزادی بخشش"قبل تعيين کرده است و ھم ارتش 

ی يک. در اين امر عربستان سعودی و قطر و ترکيه پيشتازند. برای ايجاد يک پوشش حقوقی موذيانه است" آزاد"

 اساس اخبار و اسناد منتشر شده توسط هب. مين مالی می کند، ديگری پلی برای اعزام تروريستھا به سوريه می شودأت

... ، چچن، تونس، مصر، پاکستان، مالی، واروزنامه ھای اروپائی، انترناسيوناليستھای جھاديست از افغانستان، ليبي

طر و سازمانھای امنيت عربستان سعودی، ترکيه، سيای  در ق"بالک واتر"با حقوق ھای کالن توسط سازمان 

مريکا، سازمان امنيت پاکستان سازمان دھی شده و از طريق لبنان و ترکيه به خاک سوريه برای بمب گذاری و ا

اشغال خانه ھای مردم و سپر قرار دان مردم غير نظامی و ايجاد بلوا و آشوب و دامن زدن به جنگ خانه به خانه و 

سالحھای مدرنی که در اختيار دارند قابل خريداری از بازارچه ھای ترکيه نيست، بايد . گسيل می شونداغتشاش 

مريکا تصميم دارد، رژيم بشار اسد را سرنگون کند و اامپرياليست . دست آنھا برسده توسط کشتی و ھواپيما ب

کنون با تبليغات نفرت انگيز جنگ شيعه رِژيمی دست نشانده بر سر کار آورد که اين رژيم مذھبی و متعصب از ھم ا

 امپرياليستھا ۀو سنی نشان می دھد که ھدفش قتل عام مردم سوريه است و می خواھد بر ماھيت جنگ تجاوزکاران

تئوری ارتجاعی و خوفناک جنگ شيعه و سنی از سوريه و عراق شروع می شود و به .  استتار بکشدۀدر منطقه پرد

  .لبنان و ايران می رسد

مپرياليستھا که خود از جنگ مستقيم و در گيری با ايران ھراس دارند می خواھند از طريق جنگ فرسايشی و  ا

اين سياست جنايتکارانه بر دريائی از خون مستقر می شود که امپرياليستھا از دامن . نيابتی به خواستھای خود برسند

-  خود اظھار داشت که ھدف سربازان القاعده ۀه در بيانيايمن الظواھری رھبر کنونی القاعد. زدن به آن ابائی ندارند

 اين است که با سرنگونی اسد و رژيم عراق و - ياری ترکيه و کردھای عراق به داخل سوريه اعزام می شونده که ب

جناياتی که امپرياليستھا تحت نام حقوق بشر و تقويت تروريسم در منطقه . وحدت سوريه و عراق به ايران حمله کند

 تجاوز، صدای اپوزيسيون مترقی ۀآنھا برای ادام. ارک می بينند، دامنه اش بسيار بزرگتر از شھر حلب استتد

سوريه را که خواھان مبارزه با تروريسم و جلوگيری از تجاوز به سوريه است خفه کرده اند و مخالفت خويش را با 

کفتارھای امپرياليست تنھا خون .  اعالم می کنند،اصالحات بشار اسد که مورد موافقت اين جناح از اپوزيسيون است

  .   می خواھند و بس

آنھا در منطقه در پی دامن زدن به کشتار قومی و .  جنگ شيعه و سنی استۀھدف فتح سوريه با تبليغات جنايتکاران

ش دربدری و جمعی اند، نه نجات جان کسی، تصويری که آنھا ترسيم می کنند تاريک و خوفناک بوده و تنھا نتيجه ا

اين حرکت، ميليونھا .  ممالک منطقه است تا با نفاق افکنی جھان را غارت کنندۀبحران آفرينی و متزلزل کردن ھم

 خويش می راند، اين سياست یانسان را فاقد خانه و کاشانه می نمايد، ميليونھا انسان را آواره می کند و از سرزمينھا

ايستادن بر سر .  نظامی جھان استستراتيژيکورميانه و تسلط بر نقاط برای سيطره بر جھان و تسلط بر نفت خا

جھانی را که امپرياليسم . ست تا کسی بدون چراغ سبز امپرياليستھا مجاز به حرکت نباشداچھار راه ھای جھانی 

لتھا امپرياليستھا نه برای حقوق م. ترسيم می کند جھان تسلط ديوھا و غولھا، جھان تجاوز و مکيدن خون است

آنھا از مستبدانی که در جانب آنھا بوده اند، ھميشه حمايت کرده و تا به . ارزشی قايلند و نه برای حقوق انسانھا

خوشخيالی و خود فريبی و عوامفريبی است، اگر چنين جلوه دھيم که امپرياليستھا . امروز ھم حمايت می کنند
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يلی، برزيل، گواتماال، اندونزی، يون در اسپانيا، آرژانتين، چنقالبخواھان کشف حقايقند و می خواھند حقايق کشتار ا

چقدر بايد مزدور و ابله باشند کسانی که تصور کنند خيمه و خرگاھی که امپرياليستھا . ايران و سوريه بر مال شود

. وستی آنھاستپا می کنند و خدمات و پوشش تبليغاتی که آنھا در اختيارشان می گذارند، ناشی از انسانده برای آنھا ب

چقدر بايد کسانی احمق و خودفروخته باشند که نفھمند و يا نخواھند بفھمند که سرنگونی رژيمھای ايران و يا سوريه 

 ضد دخالت و دسيسه ھای امپرياليستھا و صھيونيستھا هو نظاير آنھا تنھا بايد با دست توانای ملتھای خودشان و ب

  .انجام گيرد

 ضد امپرياليسم و صھيونيسم پيوند نزند، عامل آگاه يا هم جمھوری اسالمی را با مبارزه ب ضد رژيه ھر کس مبارزه ب

ما ھم اکنون با کارزار مجاھدين و سلطنت طلبان . ھرگز به اين دسته ھا اعتماد نکنيد. ناآگاه دشمنان مردم ايران است

 امپرياليستی است و تدارک جنگ و فريب خوردگان در تريبونال لندنی روبرو ھستيم که سرنخش در دست محافل

و   اين دارۀھم. سرمشق سوريه برای تجربه اندوزی در مورد ايران بسيار آموزنده است. عليه ايران را می بينند

اپوزيسيونی که می خواھند در پارکابی . مريکا آنھا را َعلَم می کندادسته ھای ايرانی ھمان اپوزيسيونی ھستند که 

" افتخار می کنيم که بی وطنيم"و " ما بی وطنيم"شعاِر . ندازند حمله کنند و جنگ داخلی راه بيانامپرياليستھا به اير

خط . آنھا اين شعار امپرياليستی را نفھميده و موذيانه به کمونيسم نسبت می دھند. الھام بخش اعمال زشت آنھاست

آنھا خواھان آزادی و . ط شده است اين مدعيان مبارزه با رژيم جمھوری اسالمی مسلۀمشی منصور حکمت بر ھم

 همصالحه با اين خودفروختگان ب.  امپرياليستھا ھستندۀاستقالل ايران نيستند، آنھا خواھان ايرانی زبون و مستعمر

بايد در کنار امپرياليستھا اين اپوزيسيون خودفروخته و نوکر .  کارگر ايران استۀضد مصالح مردم ايران و طبق

  .  و مردم را نسبت به ماھيت آنھا آگاه نمود وگرنه بسيار دير خواھد شداجنبی را افشاء کرد 

    

  ١٣٩١ ارگان مرکزی حزب کارايران شھريور ماه١۵٠برگرفته از توفان شماره 

org.toufan.www 

toufan@toufan.org 

 

 


