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  شيری. م. ا

  ٢٠١٣ سپتمبر ٠۴

  ۀنظری بر بياني
  )اکثريت(ھيأت سياسی ـ اجرائی سازمان  

 
 دمشق ۀدر رابطه با استفاده از سالح کيميائی در حوم )اکثريت(ھيأت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران 

فاوتھای ، صادر کرده، که ت)١(»!کاربرد سالح کيميائی در سوريه را محکوم می کنيم«بيانيه ای تحت عنوان 

به .  تروريستی عليه سوريه و موضعگيری کشورھای مختلف پيرامون آن دارد-فاحشی با واقعيت جنگ استعماری

روش طرح سؤال در مقابل نويسندگان آن و توضيحات و پاسخ خود، ه ھمين سبب، سعی می کنم اين بيانيه را ب

  .مورد نقد و بررسی قرار دھم

 ھيأت سياسی ـ اجرائی سازمان اکثريت بايد پاسخ آن را بدھند اين است، که اولين و مھمترين سؤالی که آقايان

ی مبتنی است يا نه؟ اگر آِری، ئ آنھا به اسناد، مدارک و شواھدی غير از داده ھا و گزارشات ناتوی رسانه ۀبياني آيا

ناد بيانيه خود را مشروط ی را تحريف کرده اند؟ و اگر نه، بايد منابع و اسئچرا اخبار و گزارشات ناتوی رسانه 

  !که جزو اسناد سری سازمانی شان طبقه بندی نکرده باشند، علنی و اعالم کنند بر اين

 تروريستی - ال بعدی و ماتبعی سؤال اول اين است که بر اساس کدام اخبار، اسناد و شواھد، جنگ استعماریؤس

جنگ « آن را ۀيستی و دست نشاندگان منطقمديريت و فرماندھی غرب امپرياله طراحی شده از سالھا قبل و ب

 اجرائی سازمان - کنيد؟ در ھمين رابطه، برای راحتی خيال آقايان ھيأت سياسی تعريف و تلقی می»  سوريهیداخل

نظر ميرسد، که ماھيت جنگھا با اھداف، آمران و عامالن آنھا ه ، ذکر اين نکته باريکتر از مو الزم ب»اکثريت«

ترديد سوريه عليه » برخی از دولتھای غربی«بطه با جنگ ادر ر. د نه با تابعيت سربازانشو ين و تعريف میيتع

زيادی وجود ندارد، که از آن مستعمره سازی مجدد سوريه، آمر آن دولت مخفی صھيونيستی و مجری آن دولتھای 

وقت از اخبار و گزارشات  آيا شما ھيچ  -اوالً  بنابر اين،. باشد سرپرستی امپرياليسم امريکا میه امپرياليستی ب

، اظھارات، بيانات و موضعگيريھای مقامات رسمی دولتھای امپرياليستی را نشنيده )ناتوئی يا مستقل(رسانه ھا 

ايد، که برای تعليم و تربيت تروريستھا و آدمخواران، ارودگاھھای آموزش امور جنگی در کشورھای مختلف، از 

، اردن و برخی کشورھای ديگر ايجاد نموده و اعالم کرده اند، بودجه ، قطر، عربستاناجمله در ترکيه، ليبي

را تأمين کرده، ادوات و تجھيزات جنگی، لجستيکی، وسايل ارتباطی و ) باندھای تروريستی(» شورشيان سوريه«

ً - ثانياً گذارند؟ غيره در اختيار آنھا می  نفر مزدور  ھزار۶ – ۵ ھيچ خبر و اطالعی ندارند که خالف رقم  آيا واقعا

 ھزار نفر ٨٠ رسانه ھا و منابع مستقل، بيش از ۀگفته کند، ب  و آگاھانه اعالم میعمداً ئی خارجی که ناتوی رسانه 
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 ۀ، ترکيه، روسيه، ھمامزدور از کشورھای مختلف، از جمله، از کشورھای عربستان، اردن، قطر، مخصوصا ليبي

رھای نفی عربستان سعودی و قطر، و با تجھيزات و الا دريافت دکشورھای اروپائی، پاکستان، افغانستان و غيره ب

فرماندھی آنھا عليه دولت، ارتش و خلقھای سوريه می ه ادوات جنگی امپرياليستھای امريکا و اروپا و اسرائيل و ب

  جنگند؟

» اکثريت«مان  اجرائی ساز- شھروندان سوريه، در بيانيه ھيأت سياسی در رابطه با استفاده از سالح کيميائی عليه

چرا کدام طرف بحران، نه کدام طرف ( خونين سوريه که کدام طرف بحران صرفنظر از اين« :شود گفته می

شما که به ھمين راحتی و با يک چرخش ساده قلم، جنگ ! آقايان. »...مسؤول اين اقدام باشد، )جنگ استعماری

کنيد،  تعريف می» بحران سوريه«يا »  سوريهجنگ داخلی« تروريستی عليه کشور و مردم سوريه را -استعماری

نظر شما يک آدم بيطرف اين ه مسؤول اين اقدام است؟ ب» کدام طرف بحران«چگونه نمی توانيد تشخيص بدھيد 

و » خالی نبودن عريضه«فرمولبندی شما را چگونه بايد معنی کند؟ آيا اين بيان مبھم و سفسطه گرانه، صرفا برای 

  ت؟گريز از مسؤوليت نيس

) اکثريت( اجرائی سازمان -کنم آقايان عضو ھيأت سياسی در رابطه با تسليحات کيميائی سوريه، تصور نمی

، دولت سوريه »برخی کشورھای غربی«اطالع نداشته باشند، که بعد از تسليح اسرائيل به سالحھای اتمی توسط 

 تسليحات کيميائی خود اقدام کرد نه برای  به ساختمنظور بازدارندگی و تأمين امنيت مردم و کشور، اجباراً ه ب

 ورود بازرسان کيميائی سازمان ملل بعد از تأخير ۀآستاندر  دمشق آنھم درست ۀ محدود از آن در حومۀاستفاد

  ).گست تا ماه اچاز ماه مار(نزديک به شش ماھه 

ھمتر از امنيت حفظ امنيت سوريه را م"نيروھای افراطی «: در بخش ديگری از ھمين بيانيه آمده است

 نظامی به آن کشور را خط قرمز جمھوری اسالمی دانسته و از واکنش نسبت به ۀتلقی کرده و حمل" خوزستان

  .»...ھرگونه حمله صحبت می کنند

ماھيت و جوھر  -اوالً  :منظور شما از اين فرمولبندی ھر چه باشد، اما واقعيت آن عبارت از اين است که! آقايان

است که در » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران«دی ھمان شعار ضد انسانی و ضد اخالقی اصلی اين فرمولبن

 در ايران، پيروان و طرفداران سياستھای استعماری امپرياليسم در ١٣٨٨سال » سبز«نافرجام » انقالب«جريان 

از حق » يکا و متحدان اوامر«  نظر شما، چراه ب  -ثانياً  .ن ساده لوح ايرانی شايع و رايج کردنداميان معترض

مداخله در امور داخلی سوريه، آموزش باندھای تروريستی و تأمين تسليحات و تجھيزات جنگی آنھا و ھمچنين 

ندارد؟ چرا را اعزام آنھا به جنگ مردم و ارتش سوريه برخوردارند، ولی ايران حق دفاع از کشور ستمديده 

خود تلقی نمايد، ولی، ايران نبايد حمله » خط قرمز«را » ر سوريهاستفاده از سالح کيميائی د«امريکا حق دارد 

ين کند؟ آيا اقدام يخود تع» خط قرمز«عنوان ه استعمارگران غربی به کشور مستقل سوريه و خلقھای آن را ب

ماجراجويانه تر است، يا حمايت ايران از دولت قانونی سوريه و دفاع از  )؟(»برخی دولتھای غربی و عربی«

 اجرائی سازمان اکثريت به اين - ين و مقررات بين المللی؟ صرفنظر از ھر پاسخ احتمالی ھيأت سياسیمواز

  .ندارد» حق قوی«رسميت شناختن و تأئيد تام و تمام ه پرسشھا، اين ادعای آنھا ھيچ مفھوم ديگری غير از ب

 بحران ألۀحل مس«و » سری ھم به صحرای کربال زده« خود ۀبياني در )اکثريت(أت سياسی ـ اجرائی سازمان ھي

 ھسته ۀآيا اين آقايان واقعا ھم باور دارند برنام: سؤال جالب توجه اين است. را پيش کشيده است» ی ايرانئھسته 

   را حل کند؟ألهاين مس» و شفاف سازیاعتمادسازی «ی ايران موجب نگرانی غرب است و ايران بايد با ئ
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چرا زرادخانه :  حقيقت را خواند و عين حال از اين آقايان پرسيدۀ ھمۀاگر آقايان بر اين باورر باشند، بايد فاتح

ی عليه ئويژه، امريکا، اولين و آخرين کشور استفاده کننده از بمب ھسته ه ی کشورھای امپرياليستی، بئھسته 

ی، از جمله، در ترکيه، ايتاليا، بخش ئاتمی خود را حتی در بسياری از کشورھای غيرھسته بشريت، که تسليحات 

نيست؟ اما، عجيب » جامعه جھانی«مستقر کرده، موجب نگرانی ايران و ) اسرائيل(بزرگی از سرزمين فلسطين 

 - ھيأت سياسیوانگھی، اگر! شده است» برخی کشورھای غربی«ی ايران موجب نگرانی ئ ھسته ۀاست که برنام

 امپرياليستی -  فقدان دمکراسی ناتوئیی ايران و يا مثالً ئگويد، که برنامه ھسته  اجرائی سازمان اکثريت راست می

ند به اين سؤال او عدم رعايت حقوق بشر کذائی در ايران باعث اعمال تحريمھا عليه خلقھای کشور ما شده، ناچار

 ۀداشت که اقتصاد اين کشور را به ورط» متحدان او«مريکا و کشور يونان چه مشکلی با ا: ھم پاسخ دھند

چه؟ نه آقايان، جای اين حرفھای مفت و ... ال، ايرلند وتگورشکستگی کامل کشاندند؟ اسپانيا را چرا؟ ايتاليا، پر

  .اگر حرف حسابی داريد، بزنيد و اگر نه، خموشی طالست. تحليلھای آبکی نيست

شود،  ھر چه به بندھای پايانی خود نزديکتر می )اکثريت(ھيأت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران  ۀبياني 

ما از دولت ايران می خواھيم که در «: اين آقايان نوشته اند. سازد  خود را باز ھم واضحتر میۀمحتوای مغرضان

 نظامی امريکا و متحدين او به سوريه، به خواست نيروھای افراطی برای کشاندن پای کشور به ۀصورت حمل

اين جنگ تن ندھد، اقدامات آن ھا را مھار کند و برای مجامع بين المللی مشخص کند که مواضع دولت ايران تنھا 

نويسندگان اين . »...روھای افراطی از اعتبار برخوردار نيستاز جانب سخنگوی آن اعالم می شود و مواضع ني

  :جمالت بايد پاسخ صريح اين پرسشھا را بدھند

نه تنھا سوريه، بلکه، ھر ) جای او، ضمير آن صحيح استه ب( امريکا و متحدين او اگر در جلو چشم آنھا-١ 

د سازند، مايملکش را به تاراج ببرند، به کشور مفروض ديگر را بمباران بکنند، زيرساخت ھايش را ويران و نابو

به  «ۀو ھمچنين، تحت بھان» افراطی« مذموم ۀتوان تحت پوشش کلم ، آيا می...قتلعام خلقھايش دست بزنند و 

  رفی کرد؟ ، اعالم بيط»...خواست نيروھای افراطی برای کشاندن پای کشور به اين جنگ تن ندھد

  لحاظ اخالقی ضد انسانی نيست؟ه ھر جنبه اش، فقط بی، صرفنظر از  مفھوم چنين خواسته ا-٢

  نيست؟» قوی«از نظر اصول منطق، حمايت از » قوی و ضعيف« آيا اتخاذ موضع بيطرفی در جنگ -٣ 

نکرده اند به سوريه حمله » امريکا و متحدان او« چرا اين آقايان در اين بيانيه يک خواھش خشک و خالی از -۴ 

  نکنند؟

حمايت نظامی و سياسی حکومت دمشق «: آقايان اکثريتی چنين استۀ بياني» شاه بيت«ذکور، گذشت از موارد م 

در کنار برخی از دولت ھای  )؟( برخی کشورھای عربی کمک ، وتوسط جمھوری اسالمی و روسيه از يک سو

دم سوريه به قربانی شدن بيش از صدھزار تن از مر به گروه ھای افراطی مخالف اسد از سوی ديگر، )؟( غرب

آيا معنی اين فرمولبندی آقايان اين نيست، که در وھله نخست، . »...و آوارگی صدھا ھزار سوری انجاميده است

کمک برخی «و در وھله بعدی، » حمايت نظامی و سياسی حکومت دمشق توسط جمھوری اسالمی و روسيه«

قربانی شدن بيش «باعث » خالف اسدکشورھای عربی در کنار برخی از دولت ھای غرب به گروه ھای افراطی م

آيا اين بدان معنی نيست که ايران،  گرديده است؟» از صدھزار تن از مردم سوريه و آوارگی صدھا ھزار سوری

فجايع ھولناک افغانستان، عراق، » امريکا و متحدان او«شدند که   نبايد مانع از آن میروسيه و چين، اصوالً 

  کردند؟ را در سوريه تکرار می...  واسومالی، يوگسالوی، ليبي
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اگر جمھوری اسالمی می خواھد از احتمال دخالت نظامی غرب در سوريه بکاھد، «: اين جمالت آقايان اکثريتی

بايد به جای دميدن بر آتش جنگ سوريه، دولت اسد را برای مذاکره با ھمه گروه ھای مخالف تحت فشار بگذارد 

. است» شاھکار بانگ خروس نشنيده«، ديگر يک »...ت دمشق بھره گيردو در اين راستا از نفوذ خود بر حکوم

» دولت اسد«به اين ترتيب، آقايان سعی کرده اند اين شائبه را به افکار مخاطبانشان القاء کنند، که انگار اين دولت 

ه، شيوخ عھد ، از جمل»امريکا و متحدان او«کند، نه  امتناع می» مذاکره با ھمه گروه ھای مخالف«است که از 

 خود واقعا ۀگفته نه؟ اگر آقايان ب! شگفت آور است. دقيانوسی عربستان، قطر و نخست وزير صھيونيست ترکيه

   باور دارند،

بايد ادعای خود را بر سند و مدرک، يا حداقل به شواھد مبتنی سازند و بيگناھی غرب در دخالت احتمالی   -اوالً 

  .سانندنظامی غرب در سوريه را به اثبات بر

ارتش «گروھھای مورد نظر آقايان کدامند؟ . مورد نظر خود را معرفی کنند»  گروھھای مخالفۀھم«بايد   -ثانياً  

که نه ارتش است و نه آزاد يا اخوان المسلمين، تکفيری ھا، سلفی ھا، وھابيون، جبھة النصره و » آزاد سوريه

   ؟»برخی دولتھای غربی« و تحت فرمان سازمانھای امنيتی القاعده، ساخته ھای اتاقھای فکر دولتھای امپرياليستی

سنگ مفت، «داستان . بايد بپذيرند، که در اين چنين مواردی، ھر حرف و سخنی بايد مستند و مستدل باشد -ثالثاً 

  .در اينجا حرافی و بازی با الفاظ جائی از اعراب ندارد. کند در اين قضيه صدق نمی» گنجک مفت

ی را فراموش کرده ئ اجرائی سازمان اکثريت اين اخبار ناتوی رسانه - ر است آقايان ھيأت سياسیشگفت آو -رابعاً  

عليه سوريه، بارھا اتفاق افتاده که » برخی دولتھای غربی و عربی«طول دو سال و نيم گذشته جنگ   اند، که در

ه ب) ر، اخضر ابراھيمیقبال، کوفی عنان و در حال حاض(ميانجی ھای سازمان ملل متحد در امور سوريه 

، پيشنھاد آتش بس، حتی موقت داده اند، اما در مقابل پاسخ )برخی ماھھا و اعياد مقدس دينی(مناسبتھای مختلف 

ھمفکر » سوسياليست«اين (مثبت دولت سوريه، قبل از ھر کسی، بارک اوباما، ديويد کامرون، فرانسوا اوالند 

 دروغگوئی و جنايتکاری روی گوبلز و ھيتلر را سفيد ۀدر عرص اجرائی سازمان اکثريت، که - ھيأت سياسی

پيش قراول » بازھای«، رجب طيب اردوغان و شيوخ نفتی عربستان و قطر، اين فرماندھان پيش صحنه و )کرده

عنقريب است که اسد سرنگون !  بسآتش بس بی آتش« استعماری، بالفاصله اعالم کرده اند، - جنگھای تروريستی

بر آتش )ايران( دميدن«ود انبوه اخبار و گزارشات در تأئيد واقعيت فوق، ادعای واھی و ضدميھنی با وج. »شود

چه مفھومی جز تف » برای مذاکره با ھمه گروه ھای مخالف فشار به دولت اسد«و خواست اعمال  »جنگ سوريه

اشته باشند؟ عالوه بر اينھا، تواند د  حقيقت، به مردمک چشمان اين بزرگترين مظلوم تاريخ بشر میۀکردن به چھر

کند، الزم است پاسخ روشن اين   اجرائی سازمان اکثريت که چنين مدعای موھنی را مطرح می- ھيأت سياسی

 مذاکرات ۀداير بر ادام »١ژنو « ی از اجرای مفاد توافقات کنفرانسئچه کسانی يا دولتھا: پرسش ساده را بدھد

تا کنون  »٢ژنو « زدند و چه کسانی يا دولتھائی برگزاری کنفرانسبرای حل و فصل جنگ عليه سوريه سر باز 

    سنگ اندازی کرده و حتی مخالف برگزاری آن ھستند؟

 و کشتار مردم و ا جنون آميز اشغال و ويرانی ليبيۀسازمان اکثريت در قبال واقع» رھبری«سياست مشابه ھمين 

کتاب رکوردھای   استقالل آن درۀ چھل سالۀ دوررھبری آن، اين مرفه ترين کشور و مردم جھان، که آثار

 اجرائی سازمان اکثريت، پيروزی ناتو و کشورھای - ثبت گرديده، بدان منتج شد، که ھمين ھيأت سياسی گينس

، »امردم ليبي«مناسبت آن، به ه ناميد و ب» انقالب« را ا خليج فارس بر کشور و مردم ليبيۀ پارينه سنگی حوزۀدور

پيام «، به سران ناتو، سازمان تروريستی القاعده، شيوخ نفتی قطر، عربستان و ھمپالگی ھايشان سخن دقيق تره ب
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سازمان اکثريت پاسخ اين سؤاالت را تا کنون » رھبری«و اين در حالی اتفاق افتاد، که . فرستاد )٢(»شادباش

ای ھجوم تروريستھای ناتو و  داشت؟ آيا عواقب و پيامدھاروشن نکرده، که چه شناخت و تحليل مشخصی از ليبي

 و اشغال استعماری اين کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است يا نه؟ اگر نه، اتروريسم بين الملل به ليبي

  کند؟ چرا؟ واگر آری، چرا در سطح جامعه اعالم نمی

عتراضات مسالمت آميز بمباران ا«پس کو آثار : پرسم از شما می!  اجرائی سازمان اکثريت- آقايان ھيأت سياسی

تسليحات «؟ ا؟ کجاست دمکراسی و آزادی اھدائی غرب به مردم ليبي»امردم توسط جنگنده ھای دولت وقت ليبي

دانيد  در شورای امنيت سازمان ملل متحد نشان داد، کو؟ آيا می کولين پاول آن راۀکه نمون» کشتار جمعی عراق

 نه فقط امنيت کشور، حتی امنيت خودش را ھم نميتواند تأمين کند؟ اي ناتو در ليبۀکه دولت تروريستی و دست نشاند

برای گرفتن حق السھم   گروه و دسته مسلح۵۶٠بيش از  آيا از اين واقعيت تلخ اطالع داريد که در حال حاضر

  جنگند؟  با ھم میابيشتر از بقايای ثروت ليبي

توانيد بدھيد، که تمامی موجودی طال و جواھرات   میآيا پاسخ اين پرسشھا را! سازمان اکثريت» رھبران«آقايان 

 ارزی و موزه ھای آن چگونه مصادره شد و به يغما رفت؟ آيا خبر داريد که چه نھادی ۀ، ذخيرا دولتی ليبيۀخزان

اگر آری به کدام ارگان ... شود يا نه؟ کند و بھای آنھا چگونه پرداخت می  نظارت میابر صادرات نفت و گاز ليبي

  ؟اھاد ليبييا ن

برخی «خواھم پوشش عناوين مبھم   اجرائی سازمان اکثريت مصرانه می- باالخره، در پايان از ھيأت سياسی

سيه روی شود ھر «را کنار بزند تا » کشورھای عربی، برخی از دولتھای غرب و گروھھای افراطی مخالف اسد

  .»که در او غش باشد

ً  اينھا، ترديد زيادی وجود داردۀرغم ھمه ب پاسخ ھيچ ) اکثريت در مقابل کدام اقليت(» اکثريتی «، که آقايان واقعا

چرا که اميدواری به پيروزی خرد و عقالنيت در ميان رھبری اين سازمان بسيار . يک از سؤاالت را نخواھند داد

  .رود، بعيد و دور از انتظار است بيش از آنچه که گمان می

 خلقھا و ۀمنيت جھانی، مبارزان راه آزادی، استقالل و مصونيت ھم دوستداران صلح و اۀو سرانجام، از ھم

 - کنم برای دادن پاسخ روشن به پرسشھای فوق، ھيأت سياسی کشورھای جھان از شّر امپرياليسم جھانی تقاضا می

مندی، با بيان نقطه نظرات خود، ه اجرائی سازمان اکثريت را زير فشار قرار دھند و ھمچنين، در صورت عالق

  .جوی حقيقت ياری دھند و را نيز در راه جستم

(1)- http://kar-online.com/node/6791 

(2)- http://www.kar-online.com/wp/21960 
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