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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
   توفان-حزب کار ايران

  ٢٠١٣ اگست ٣٠

  

  !پا خيزيمه عليه بربريت و تجاوزامپرياليستی به سوريه ب
ی جعلی ادعا جنگ می کوبند، و اينبار با  برطبلامريکابارديگر امپرياليستھا به رھبری امپرياليست جنايتکار 

 شکسته درھمی واردات آدمکشی ستھايترور کهی زمان در درست ھم آن ،ئیايميکی ھا ازسالح هيسور دولت ۀاستفاد

 دری ارتجاع و اهيسی روھاين که ستين بار نينخست نيا. دارد را باال دست جنگ نيدرا هيسور دولت و اند شده

 بازرسان تا شد قدم شيپ بارھا خود هيسور دولت. برندی م کاره ب جنگ دری سمی گازھا ه،يسور ملت ضد هب منطقه

 به نشيمتحد و سمياليامپر پرورده دست ستيترور مزدوران توسط ئیايميک سالح استفادهی بررس جھت  ملل سازمان

ی م چون گذشتند، لهمسأ نيا ازکناری اکارير و جعل و رفتن طفره با" یجھان ۀجامع"ندگانينما کنيل. نديايب هيسور

 ءشرکا و عربستان و قطر ،امريکا متحدی دولتھا تيمحکوم موجبی بشر ضد عمل نيای رسمی افشا دانستند

  .شد خواھد

 بھانه دنباله ب ءشرکا و امريکا ستياليامپر که نيا به علم با و دمشق در آنھم ئیايميکی ازسالحھا اسد ميرژ ۀاستفاد 

 و عيشن عمل نيا که گذاردی نمی باقی شکی جا چيھ و خواندی نم ميسل عقل با تند،ھس هيسور به تجاوزی برا

 سبک بهی ساز نهيزم وی افکارعموم کيتحر با تا شدهی طراحی واردات مزدوران توسطی بشر ضد و تکارانهيجنا

 به تجاوزی برا را نهيزم ،یانسان اخالق گونه ھر ازی بر و ريمزدبگی ھا رسانه جيبس و عراق ضد هب جنگ تدارک

  . آورند فراھم هيسور

 بيقر فرانسه و سيانگل ،امريکابشر ضد و کار کھنهی ستھاياليامپری ھايکش عربده به  توجه با هيسور به تجاوز

. است ارزشی بی وی برا ملل سازمان کارشناسان قاتيتحق ۀجينت گفت صراحت به اوباما. رسدی م نظره ب الوقع

ً يطب که امريکای جاسوس سازمان اسناد به دھدی م حيترجی و  نيا. کند استناد استی آورد در من وی جعل اسناد عتا

ی زيپش  که دارندی شتاب چنان هيسور کشور رساختيزی رانيو وی زير خونی برا وجدانی ب فيکث تکارانيجنا

 خود ھمه نھايا. ستندين قائل داد، خواھند ارائهی زوده ب متحد ملل سازمان بازرسان که فاجعه نيای بررس جينتای برا

 خورده شکست انداختند راهه ب کهی ابتين جنگ ۀادام در شرکاء و  امريکا تکاريجنا ستياليامپر که امراست نيا نيمب

 وی نظام اھداف بهی موشک حمالت بهی داخل جنگ ۀادام و ءقوا توازنی برقرار و شکست نيا جبرانی برا و اند
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ی برا تنھا و ستين شيبی پوچ حرف محدود حمالتی ادعا. شد خواھند متوسلی انسان فراوان خسارات بای اقتصاد

  .شودی م گفتهی عموم افکار بيفر و نيتسک

. ند امزدوران وارداتی به سوريه حدود دو سال است که با حمايت امپرياليستھا به غارت و تجاوز و تخريب مشغول 

اين . ارند و خانه ھای مردم را ويران می کنندآنھا در مراکز شھرھای بزرگ نظير حلب و دمشق بمب می گذ

مزدوران وارداتی از سراسر جھان را سازمانھای امنيتی امپرياليستی از طريق عربستان سعودی و قطر بسيج کرده 

امروز ديگر ھويت آنھا به نحو غير قابل انکاری تا حدود زيادی . و به سوريه برای جنايتکاری ارسال کرده اند

 آنھا ترکيبی از القاعده، اخوان المسلمين، سلفيستھا، اتباع افغانستان، اردن، عربستان سعودی، .روشن شده است

قدری بلبشو و غير ه اوضاع ب. ھستند... ، لبنان، مصر، چين، مجاھدين ضد خلق از ايران واقطر، دوبی، چچن، ليبي

 سوريه ۀحه به دست اپوزيسيون خود فروختقابل کنترل شده است که حتی پاره ای از دول امپرياليستی از ارسال اسل

است و اين اسلحه ھا به دست چه کسانی می رسد و " کی به کی"ھراس دارند، زيرا خودشان ھم ديگر نمی دانند که 

آنھا تالش کردند که با اشغال مناطقی در داخل خاک سوريه به . به چه منظوری از آنھا در آينده استفاده خواھند کرد

دولت "خلق کنند و با استقرار در آنجا و معرفی خويش به عنوان " ممنوعه پرواز"و " مناطق آزاد"خيال خودشان 

دول اردن و ترکيه بسيار به آنھا برای تحقق اين . پايگاھی برای تخريب و جنايت درمنطقه شوند" مشروع سوريه

ين  موازۀ که با نقض ھمامريکاکار  اما ابرقدرت جنايت.رو شد ه استه سياست ياری رساندند که با شکست کامل روب

حقوق ملل و حقوق بشر به قلدری خويش تکيه می کند، دست بردارنيست، وی پرده ھا را کنار زده و بيشرمانه و با 

دروغھای گوبلزوار ھمراه با اشک تمساح برای قربانيان اين کشتار که خودشان کارگردان اصلی اين جنايت ھستند، 

  .خيز برداشته است" بشردوستانه ۀمداخل"نوان برای سرنگونی رژيم مستقل بشار اسد و اين بار ھم تحت ع

دورنمای جنگ .  ازسرنگونی رژيم سوريه، حمله به لبنان و سپس تجاوز به ايران استامريکاھدف امپرياليست 

 حتا اگر امريکا. شيعه و سنی که در پنتاگون و سيا ترسيم شده است در افق بحران خاورميانه به چشم می خورد

در دمشق و ( سنی نشينۀل رژيم  سوريه نگردد، تالش خواھد کرد اين کشور را به چند منطقموفق به سرنگونی کام

درشمال شرقی (و کرد نشين) در منطقه ساحلی انطاکيه(، علوی نشين)دربلنديھای جوالن(، دروز نشين)حومه

 و امريکا ستراتيژيک وابسته، پاره پاره شده و ضعيف به نفع سياست ۀزيرا يک سوري. تقسيم کند) سوريه

 نفت خيز ۀل کامل منطقوو کنتر"  بزرگۀخاورميان"دکترين . صھيونيستھای اسرائيلی و شرکايشان درمنطقه است

 آغاز امريکا چون روسيه و چين  دليل اصلی جنگ تجاوزکارانه ايست که ئیخاورميانه و اعمال ھژمونی بر رقبا

 امروز حمله به سوريه درھمين چھارچوب تشديد تضادھای  واکرده و اشغال  بربرمنشانه عراق و افغانستان و ليبي

  . ن استييامپرياليستی و کسب مناطق نفوذ و تجاوز به حقوق ملل و خلع يد سازمان ملل متحد قابل تب

، رياکاری اين محافل امريکا سکوت مدعيان دفاع ازحقوق بشر درقبال نقض آشکار حقوق ملل توسط امپرياليست 

 حزب ما بارھا تحليل کرده است که براندازی رژيم اسد برای حفظ استقالل . آشکار می سازدقالبی حقوق بشری را

 کارگر امری انقالبی و ۀ و پيشاپيش آن به رھبری طبقفقط با دست مردم سوريهو استقرار آزادی وعدالت اجتماعی 

ه اسد توسط امپرياليسم نه ب سرنگونی رژيم ،درغيراينصورت. نفع سوريه و کل مردم منطقه می باشده مترقی و ب

ھنوز ....احزاب و سازمانھای سياسی که از اشغال عراق و. نفع خلقھای منطقهه نفع مردم سوريه است ونه ب

 ۀھم«و حل »  سومۀجبھ«، ايجاد » نيروھای ارتجاعیۀھم« مبارزه عليه ئینياموخته اند و به تکرار ھمان تئوريھا

.  نه ازسياست چيزی می فھمند و نه تاکتيک مبارزه را درک کرده اند،ازنددر آن واحد می پرد» تضادھای اجتماعی

 ملی و ۀند و خدمتی که به خلق نمی کنندھيچ، در اخالل در مبارز ا خودغرقۀياھای کودکانؤصميمی ترين آنھا در ر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

نام کمونيست ه بافشای بی امان اين جريانات سياسی که . ند ارھائيبخش عليه امپرياليسم و تجاوزگری درصفوف اول

اين . ھاست انقالبيون و مارکسيست لنينيست ۀ ھمۀو چپ سخن می گويند تا کمونيست را بدنام کنند، وظيف

  .ند اکمونيستھای کاذب ھمدستان امپرياليست در تجاوز بعدی به لبنان و سپس به ايران

 سياستھای ۀاقدام را ادام ھرگونه تجاوز نظامی به سوريه را محکوم می کند و اين )توفان(حزب کارايران

  . ارزيابی می نمايدياتجاوزکارانه عليه عراق، افغانستان و ليب

  

  ! محکوم می کنيمتجاوز بربرمنشانه به سوريه را قوياً 

  ! از سوريه کوتاه بادامريکادست امپرياليست 

  

 )توفان(رانيکارا حزب

  ١٣٩٢ششم شھريورماه 

org.toufan.www  

 )ايميل(نشانی پست الکترونيکی

org.toufan@toufan  

 آدرس وبالگھا

com.blogspot.kargareagah.www://http  

com.blogspot.ikanonez://http  

com.blogspot.rahetoufan://http  

  سايت کتابخانه اينترنتی توفان

htm.ketabkane/org.toufan://http  

 سايت آرشيو نشريات توفان

htm.archive%20tofan_nashrie/org.toufan://http 

 ترئيتوفان در تو

toufanhezbkar/com.twitter://https 

 درفيسبوک به زبان انگليسیتوفان 

t=fref?toufan.pli/com.facebook.www://https 

  توفان در فيسبوک

hezbekar.toufan/com.facebook.www://https  

 


