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  ۴۵ پيشرو شماره ۀنشري

 ٢٠١٢ نومبر ٢٨

 سوريه در کام جنگ ھای امپرياليستی
  

ن خلق . مانده است سوريه الينحل باقی ۀگذرد، ولی ھنوز ھم معضل حدوداً يک و نيم سال از جنگ در سوريه می اي

شند، اگرچه  انه می ک ه ش ان را ب و مردم سوريه است که بار دوش جنگھای امپرياليستی مانند ساير خلق ھای جھ

وان می ی عن ستی مشکل سوريه را يک معضل داخل ان آوان  در اوايل جنگ کشورھای امپريالي ی از ھم د ول کردن

شی ارکه درشروع درگيری معلوم بود که آنھا منحيث ھيزم آور مع ان من وفی عن ين ک ا تعي ين جنگ دخيل اند، زيرا ب

د از آن لخضر براھيمی در ستی و بع ن اسابق سازمان ملل به حيث يکی از مھره ھای اصلی کشورھای امپريالي ي

شيدن . ين کشور فعاالنه کار می کنندارساند که عمال کشورھای امپرياليستی در له میأمس از سوی ديگر به درازا ک

 سوريه بدون کمک ھای کشورھای سرمايه داری بعيد از امکان به نظر می رسد، ھرچند تداوم نا آرامی و جنگ در

وريه ھزين ا در س شمکش ھ ردۀک ی ب اال م ستی ب شورھای امپريالي رای ک گ را ب ه .  جن شی را ک ن جنگ فرساي اي

شت نفع به راه انداخته اند، جنگ داخلی عنوان نموده و از جانب ديگر د کشورھای ذی ع حريف خود را از پ ر واق

  .ين طريق در راستای سرنگونی دولت بشار اسد تمام تالش شان را به خرج می دھندابا خنجرمی زنند وعمالً از

ا از ۵٠٠٠ين کشور به تعداد بيش از ا از زمان شروع جنگ تاکنون در اھنگی سازمان القاعده و امريک  نفر به ھم

زار کشورھای ھمسايه چون عربستان سعودی، ر ده ھ  مصر وغيره به اين کشور جھت ادامۀ جنگ در مقابل ھر نف

رن د را س شار اس ت ب ان دول ه کمک آن ا ب د ت ده ان تخدام گردي ر اس درت دال ه ق شور ب ود را در آن ک ال خ گون و عم

ه القاعدۀ . برسانند د ک شان می دھ ستان » دشمن«ھماھنگی القاعده با امريکا در جنگ سوريه به خوبی ن در افغان

ار . ديگر می شوند چگونه در خدمت منافع امريکا و متحدان آن قرار داشته و در سوريه دوست يک ر اساس آم ب

افع کشورھای نشر شده توسط رسانه ھای م ه من د ک ختلف، تا حال بيش از سی ھزار نفر در جنگی به قتل رسيده ان

ان . سرمايه داری را تأمين می کند ه ارمغ با آن که حکومت بشار اسد به مردم سوريه ھيچ خوشبختی و سعادتی ب

ا س د، ام ی کنن نگينی م وريه س تکش س ق زحم ردۀ خل ر گ ه ب دانش سالھاست ک اورده است و او و خان رنگونی ني

ل، وحشت، چور و  ی، قت ه خود حامل ويران حکومت وی کار مردمان آن کشور است، نه کشورھای امپرياليست ک

اتو، . چپاول اند، زيرا استعمار به مراتب بدتر از استبداد است ه دست نيروھای اشغالگر ن ذافی ب سرنگونی دولت ق

اسرزمينی را به مردمان آن کشور ھديه کرد که بايد طی سالھای ين زحمتکشان ليبي ا عرق جب اره ئ طوالنی ب ی دوب
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تئآباد شود، ليبيا ه ھيچ وجه . ی که يکی از آبادترين و مرفه ترين کشورھای عربی به شمار می رف ز ب سوريه ني

 . بھتر از ليبيا نخواھد بود، ھمين اکنون بسياری از مناطقی که جنگ در آنھا جريان دارد، به مخروبه مبدل شده اند

ود، دولت تر کيه به رھبری رجب طيب اردغان که دوست و رفيق صميمی بشار اسد در سرکوب معترضين سوريه ب

اۀبه اصطالح پوستش را عوض نموده اين بار به عنوان گرگ در خان ده و از شورش و جنگھ ه از ئ دوست درآم ی ک

د و سوی اجانب به راه انداخته شده پشتيبانی خود را اعالم نموده است تا به ناتو و  شان دھ اتحاديۀ اروپا چراغ سبز ن

  .طوق مزدوری ناتو و اتحاديۀ اروپا را بيش از پيش بر گردن زحمتکشان ترک محکمتر بپيچد

  

 

 

 


