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 سازمان انقالبی افغانستان

 ٢٠١۴ سپتمبر ٢۴

  کوتاه باد دستان خونين استبداد و استعمار
    از زندگی خلِق در بند سوريه

  

ھای وحشی و جنايتکار  ه در جھنمی می سوزد که آتش آن را قدرتبيشتر از دو سال است که خلق در بنِد سوري

جنگ داخلی، سوريه را به . ھای دست نشانده، ارتجاعی و مزدور منطقه در داده است امپرياليستی در تبانی با دولت

ربانی ين مدت بيش از صد ھزار انسان، قاھای امپرياليستی ميان امريکا و روسيه بدل کرده و در ميدان داغ رقابت

  . خون آشام و ھمکاسۀ القاعده شده اند» شورشيان«سفاکی بشار اسد و 

الغنوشی و ديگر  ت مرسی و راشدأعرب است که شالق سرمايش در ھي» ربھا«جنگ جاری در سوريه ادامۀ ھمان 

 حسنی العابدين و ھا شريک جرم بودن با قذافی و زين آيد که پس از دھه ھای عرب فرو می درندگان بر جان خلق

اين . شدند و ماشين جنگی غرب را در شمال افريقا به حرکت آوردند» انقالبی«مبارک به اشارۀ باداران غربی شان 

اساس اين طرِح پنتاگون و دم و . گردد سناريوی خونين با دقت تمام طرح ريزی شده و اکنون در شرق ميانه تطبيق می

ای استوار است که سر در  ر استخدام جانيانی ارزان و خودفروختهاش ب یئ استخباراتی امريکا و شرکای ناتودستگاه

  . توبرۀ غرب و القاعده دارند

سانی اند که کوچکترين فرصت را برای به سرقت بردن اعتراضات زحمتکشان گغرب و ارتجاع عرب، کفتاران و کر

 و مصر ااز تونس گرفته تا ليبي. ھندد کنند، از دست نمی مترقی کشورھای عربی که برای ايجاد جامعۀ انسانی پيکار می

ھای دمشق شروع شد، در اندک زمان در  اعتراضات ضد بشار اسد که از حومه. و سوريه وضعيت چنين بوده است

ھای مرتبط به القاعده و عربستان و قطر و ترکيه افتاد و اکنون به شکل يک جنگ تمام عيار ارتجاعی  چنگ گروه

اين حرکت حاوی پيام روشن به محرومان . گردد تر می ھای وحشی داغ سط امپرياليستدرآمده که تنور آن ھر روز تو

خليفه و آل صباح ُشکر بکشيد و اصالً به فکر  ساير کشورھای شرق ميانه است که بايد به ملک عبدهللا، اردوغان، آل

ـ سنی  ه که به جنگ مذھبی شيعهخواران استعمار را آزاد گذاشت امريکا دست اين جيره. شوريدن در برابر آنان نباشيد

  .ديگر سرخ باشد دامن بزنند تا دستان زحمتکشان شرق ميانه به خون يک

» تروريزم« جنگ جاری در سوريه بار ديگر نشان داد که امريکا حامی اصلی القاعده بوده و جنگ زرگری آن با 

حشتی را در سوريه برپا کرده اند که موی جنايتکاران سفاک القاعده چنان و. حنايش را از دست داده استرنگ ديگر 

جمعی گرفته تا گردن زدن، تجاوز، مثله کردن، چور، چپاول،  شود؛ از تيرباران ھای دسته بر بدن انسان راست می

اين فقط خلق سوريه است که در . کشد ويرانی و بربادی، ھمه دست به دست ھم داده دمار از روزگار مردم سوريه می

  .شود خرد و خمير می) و القاعده» شورشيان«نيروھای بشار اسد و (اب ميان دو سنگ آسي
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. از سوی ديگر، امريکا که حرکت اقتصادش به چرخش ماشين جنگی اش وابسته است، ضرورت به ادامۀ جنگ دارد

 با حمايت تسليحاتی و آموزشی از گروه ھای مرتجع در سوريه آغاز کرد و با تمسک به استفاده از سالح اين کشور

 توسط حکومت بشار اسد برای راه اندازی جنگ تمام عيار آماده می شد تا اسد را به جزای اعمالش برساند ئیکيميا

در . ای نخواھد شد  عراق، فراموش ھيچ انسان آزادهجنايات امريکا در ھيروشيما و ناگاساکی و ويتنام و افغانستان و ـ

طوری که ديديم در مقايسه با اوبامای . دو ھفتۀ گذشته جھان شاھد شاخ به شاخ شدن امريکا و روسيه بر سر سوريه بود

ی مسکو قرار گرفته است، ئس حکومت مافياجنگ افروز، پوتين که سر از دستگاه بدنام کی جی بی بدر آورده و در رأ

  .  ر شمايل فرشتۀ نجات ظاھر شدد

رژيم آخوندی ايران که از آغاز جنگ داخلی ارتجاعی با اعزام حزب هللا به سوريه در کنار رژيم بشار اسد قرار گرفت، 

با اوج گرفتن تھديدات نظامی امريکا عليه بشار اسد بار ديگر ثابت کرد که با شيطان بزرگ در چه خوش و بشی  قرار 

در اوج تھديد امريکا مبنی بر بمباران سوريه، . کند را چه زود رھا می» م مبارزه در برابر صھيونيزمخط مقد«دارد و 

ی ھم حملۀ اردوی دست نشاندۀ عراق بر اردوگاه اشرف و سالخی ئاز سو. ريکا مصروف مذاکرات بودندايران و ام

  .سن نيتش در برابر ايران بودپنجاه عضو سازمان مجاھدين خلق ھم حرکتی از جانب امريکا برای اثبات ح

به خاک و خون کشيده شدن خلق سوريه در آتشی که تا کنون ھشتاد فيصد زيربناھای سوريه را به تلی از خاک و 

است که با حاکم کردن ) فرانسه و بريتانيا(اش  خاکستر و آوار بدل کرده است، بخشی از پروژۀ امريکا و شرکای غربی

شمال افريقا، پاکستان، افغانستان و ساير نقاط جھان ھر ی در شرق ميانه، ئرون وسطا سرکوبگر و قنيروھای کور و

ھای  اعتراض دادخواھانه، مترقی و مردمی را به ضدش مبدل کنند و زمينه را برای مداخلۀ نظامی آماده و بقای رژيم

ھای امپرياليستی  ز دولتاز طرفی ھم، طرح تجزيۀ کشورھای منطقه ھميشه روی مي. دست نشانده را تضمين کنند

ساسات قومی و مذھبی به جان ھا را با تحريک اح امريکا، فرانسه و بريتانيا قرار دارد تا در صورت ضرورت، خلق

  .ندازندھم بي

داند و  ھای امپرياليستی می سازمان انقالبی افغانستان جنگ جاری سوريه را جنگی به شدت ارتجاعی و ناشی از رقابت

ھا و کشورھای طماع منطقه به منافع اقتصادی و سياسی شان در  نی ادامه خواھد داشت که امپرياليستاين جنگ تا زما

ور گرديده و ھر روز از  ی از خون غوطهئ که در درياتا آن زمان اين خلق سوريه خواھد بود. سوريه دست يابند

ی خلق در بند سوريه از زير چنگال خونين ئھاه يگانه راه رسازمان ما به اين باور است ک. ھا ساخته شود ھا پشته کشته

اندازی تظاھرات و  ھا از طريق  راه ھای مردمی و حمايت از اين قيام ی قيامئ برپااستبداد داخلی و استعمار خارجی،

ھای جھان است تا از اين طريق با آوردن فشارھای مضاعف بر  اعتراضات گسترده و سراسری ضد جنگ تمامی خلق

 و ارتجاع منطقه دست آنان را از جنگ جاری کوتاه ساخته و راه را برای برقراری دولت دموکراتيک ھا امپرياليست

  .مردمی ھموار نمايند

  

  مرگ بر امپرياليزم

  !در راه سوسياليزم، به پيش

  ١٣٩٢ميزان 

 

 


