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   توفان–حزب کارايران 

 ٢٠١١ اپريل ٢٩

  موضع حزب ما و تحوالت سوريه
  

  . در پرتو طغيان دموکراتيک در ممالک استبدادی عربی، انوار اين حرکت به سوريه ھم رسيد

رغم اينکه نام خود را جمھوری خلق گذارده است ھرگز يک حکومت  ت اين است که در سوريه علیواقعي

سيس آن در اثر تجزيه امپراتوری عثمانی ھمواره از دامن يک أسوريه بعد از ت. دموکراتيک بر سر کار نبوده است

کودتا در سوريه بر جناح  حافظ اسد عضو حزب بعث با ١٩٧٠در سال . کودتا به دامن کودتای ديگر رفته است

طور کلی يک ه حکومتی که وی مستقر ساخت ب. رقيب خود در حزب بعث غلبه کرد و قدرت را در دست گرفت

مريکائيھا تحريک می شدند به ا شورش اخوان المسلمين را که از جانب ١٩٨٢رژيم غير مذھبی بود که در سال  

ه آزاديبخش فلسطين يک سازمان فلسطينی وابسته به سوريه باين رژيم برای مقابله با سازمان . شدت سرکوب کرد

  .نام الصاعقه علم کرد که بتواند به عنوان دست دراز شده سوريه در منطقه برای بگيرو بستانھا عمل کند

درست است که در سوريه خالف ليبی مجلس شورای ملی و مقام نخست وزير وجود دارد ولی عمال حزب بعث به 

وجود آمد که تا ه از ھمان بدو امر يک حکومت نظامی در سوريه ب. حاکم بر ھمه چيز مسلط استعنوان تنھا حزب 

ھمين ھفته گذشته حضورش در کشور برچيده نشده بود و ھمه انتخابات انجام شده تا کنون در سوريه در تحت 

 هبوعات خبری نيست و ھمدر سوريه از آزادی بيان و تشکلھا و مط. نظارت وضعيت فوق العاده به انجام می رسيد

ھمين سياست تک حزبی .  کنترل می شود،چيز از طريق حزب بعث مانند وضعيتی که در عراق صدام حسين بود

غير قابل کنترل از جانب مردم و حامی طبقات استثمارگر حاکم در سوريه، به فساد و پارتی بازی و دزدی در 

 مرگ حافظ اسد بر سر کار آمد نشان داد که جمھوری سوريه در بشار اسد که بعد از. دستگاه دولتی دامن زده است

اصالحات اقتصادی بشار اسد پس از روی کار . حقيقت يک جمھوری سلطنتی است و نه يک جمھوری دموکراتيک

ليبرالی صورت پذيرفت که به بی خانمانی مردم و گسترش فقر در سوريه و ی نئوآمدن وی در جھت تقويت سياستھا

وعده ھای بشار اسد برای اصالحات اقتصادی به . کارگر و بروز نارضائيھای اجتماعی دامن زدۀمار طبقتشديد استث

در دوران ھای اقتصادی ليبرالی  گيری  سمت وھا تصميم. صورت نيم بند انجام گرفت و با انتظارات مردم منطبق نبود

در اين دوره شرکت . نمودرا تضعيف ) یدولتبخش (عمومی مواضع بخش کمک کرده وثباتی توليد ملی  به بیاسد 

ليبرالی راه را برای ورود و کنترل سرمايه ھای انحصاری برات خصوصی شدند و اين سياست نئوبرق و مخا
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اين سياست با توجه به سياست دولت . اين سياستھا منطبق بر خواست سازمان تجارت جھانی بود. خارجی باز کرد

تجار کمپرداور تمام شد که به بورژوازی بروکراتيک حاکم در سوريه برای در عرصه واردات و صادرات به نفع 

سامان و ه اين شرايط ناب. برای حفظ منافعش ياری می رساند محدود کردن و سرکوب آزاديھای دموکراتيک

  .حق اجتماعی استه ناعادالنه اقتصادی زمينه بروز شورشھای ب

 همريکا گرفتار بودند بامريکا اسرای سوری را که در دست ارتش ا  سوريه برای مماشات با امپرياليسمحتی دولت

مريکائيھا کثيف نشود شکنجه می کرد و نتايج تحقيقات خود را در ااساس گزارش مطبوعات برای اينکه دست 

  . مريکا می گذاردااختيار محافل امنيتی 

رسميت نشناسند و ه ومتھا حق مردم را بدر تمام ممالکی که نظارت توده مردم بر حکومتھا وجود نداشته باشد و حک

نپذيرند که مقامات حاکم صاحب و مالک کشور نيستند، بلکه اين مردمند که دارای حقوق شھروندی بوده و صاحب 

  .واقعی کشورند تغييرات به صورت انفجاری رشد می کند و جامعه ھميشه آبستن تحوالت ناگھانی است

اسی بيشتری ھستند و مايلند حقوق دموکراتيک آنھا به رسميت شناخته شود اينکه مردم در سوريه خواھان حقوق سي

امر نادرستی نيست و نمی توان از خواستھای اصولی مردم دفاع نکرد، ولی در مورد سوريه بايد به موارد زير نيز 

  .سترده استبرای يک تحليل ھمه جانبه و مشخص و نه يکسو نگرانه توجه کرد وگرنه زمينه بروز انحراف بسيار گ

  

  تفاوت رژيمھای مستبد در جھان

 امپرياليستھا، حکومتھائی نيز بر سر سلطهجز حکومتھای زير ه در جھان کنونی وضعيت سياسی طوری است که ب

رغم وابستگيھای اقتصادی به نظام سرمايه داری جھانی که نقطه ضعف مشترک اين ممالک را  کارند که علی

 سياسیبال فشار امپرياليستی قابل خميدگی می کند، ليکن چه خوب يا بد از نظر تشکيل می دھد و آنھا را در ق

رژيمھائی نظير صدام حسين و يا اگر به مسايل و نمونه ھای روز توجه کنيم، رژيمھای حاکم . مستقل عمل می کنند

ل خليفه، صالح، ملک اين رژيمھا با رژيمھای مبارک، بن علی، آ.  و يا سوريه از اين نوع رژيمھا ھستندادر ليبي

گوش امپرياليستھا بوده و امنيت اسرائيل را به عنوان يک رژيم فاشيستی ه که نوکران سرسپرده و حلقه ب... وهللا عبد

 نيز ھستند در حاليکه ضد دموکراتيک بلکه ضد ملیاين رژيمھا نه تنھا . و اشغالگر حفظ می کنند، ماھيتا متفاوتند

  مستبد و ضد دموکرات بوده ولی سياست داخلی و خارجی خويش را علییيمھا تنھا رژارژيمھای سوريه و ليبي

  .  رغم وابستگی اقتصادی به سرمايه داری جھانی خود مستقال تعيين می کنند

ی و دموکراتيک در ممالک مورد سلطه ئدنبال دارد که جنبشھای توده ه اين ارزيابی اين نتيجه گيری سياسی را ب

نيز خواھد بود  مضمون دموکراتيک بلکه مضمون ضد امپرياليستیستھا عمال نه تنھا دارای امپرياليستھا و صھيوني

و رژيمھای بعدی بر آمده از مبارزات مردم ناچارند برای جلب رضايت مردم سياستھای مستقل از امپرياليسم و 

م بود و اين خواست را  ضد امپرياليسم و صھيونيسهدر تونس خواست روشن مردم مبارزه ب. صھيونيسم اتخاذ کنند

  . نيروھای مترقی در ميان مردم پياده کرده و به رژيم تونس تا حد بزرگی تحميل نموده اند

ی که دارای خواست ضد استبدادی و دموکراتيک ھستند و به اين اعتبار دموکراتيک اند، ئولی ھمين جنبشھای توده 

به اين جھت تنھا جنبشھائی در  . امپرياليست باشندمعلوم نيست در ممالکی نظير سوريه نيز حتما يک جنبش ضد

اين ممالک قابل دفاع خواھند بود که مبارزه دموکراتيک خويش را با مبارزه برای استقالل و آزادی کشورشان 

خودی خود ھدف نيست، اين دموکراسی بايد در خدمت استقرار منافع اکثريت ه کسب دموکراسی ب.  ھمراه سازند

  . دست گروه خودی ديگر بسپارده  قرار گيرد و نه اينکه قدرت را از دست يک گروه خودی بسرکوب شده جامعه
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  سوريه کشوری در اشغال

ھر جنبشی که . سوريه کشوری است اشغال شده و ھميشه مورد تھديد دولت اشغالگر و صھيونيستی اسرائيل است

مھم بی تفاوت گذر کند و مدعی شود به اين امر بعد وجود آيد نمی تواند از کنار اين امر سرنوشت ساز ه در سوريه ب

 دست عمال ۀاين تاکتيک اگر مشکوک و ساخته و پرداخت. از سرنگونی رژيم حاکم در سوريه برخورد خواھد کرد

نفوذی دشمن نباشد مردم را با روحيه نادرستی تربيت می کند که بعد از غصب قدرت توسط عمال دشمن در زير 

. رار دموکراسی، آن آمادگی الزم مبارزاتی برای مبارزه با دشمن اشغالگر را در خود مھيا ندارندلواِی ظاھرِی استق

ن راه استقالل و دموکراسی را از بخشی از مردم جدا کرده زيرا بسياری از مردم با ديده  مبارزااين تاکتيک،

وار چين از مبارزه برای آزادی و مبارزه برای دموکراسی را نمی شود با دي. مشکوک به آنھا نگاه خواھند کرد

 داشته باشد و از ھمان بدو امر د مضمون دموکراتيک و ملی را توام خلق در سوريه بايۀجبھ. استقالل جدا کرد

 قدرت گرفتن دشمنان مردم را از ۀمرزھای تمايز خويش را با دموکراسی خواھی کاذب و تقلبی روشن کند تا زمين

ی اعتراضی ئ و سوريه با ساير جنبشھای توده اراسی خواھی در کشورھائی نظير ليبياين فرق جنبش دموک. بين ببرد

  .در ممالک عربی است

  

  سوريه و ايران

سوريه متحد جنبش آزاديبخش لبنان و متحد جنبش آزاديبخش .  ايران در منطقه استستراتيژيکسوريه متحد 

اليستی و ضد صھيونيستی نداشته باشد، تحولی  ضد امپريۀھر تحولی در سوريه که جنب. فلسطين در منطقه است

ارتجاعی و ضد انقالبی و تغييری در جھت خواست امپرياليسم و صھيونيسم در منطقه بوده و کار سرکوب مبارزان 

دست نيروھای مقاومت و ضد اشغالگری در منطقه ه  ساخته، مانع می شود که اسلحه بسھلآزاديخواه منطقه را 

يه در جھت خواست امپرياليستھا، اوضاع لبنان را با توجه به دسيسه ھا و پرونده سازيھای تغيير رژيم سور. برسد

تغيير رژيم در سوريه سپر بالی . مسخره ايکه در جريان است در ھم می ريزد و استقالل لبنان را از بين خواھد برد

ت نکرده اند أمريکا جرامروز اسرائيل و اينکه تا به ا. ضرر منافع ملی ايران استه ايران را نيز از بين می برد و ب

به ايران حمله کنند يکی حضور سوريه در منطقه و نقش وی در تقويت جنبش فلسطين و لبنان است و ديگری 

مبارزه خلقھای فلسطين، لبنان، سوريه و عراق عوامل بازدارنده . مريکاستامبارزه مردم عراق و افغانستان عليه 

شکست ايھود اولمرت در جنگ با . حشيگرانه جرج بوش و آريل شارون به ايران شدندای بودند که مانع تجاوز و

لبنان آزمايش تجاوز به ايران بود که با شکست کامل روبرو شد و نشان داد تا پشت جبھه صھيونيسم خالی هللا حزب 

مريکا ا اسرائيل و تغيير رژيم سوريه متناسب با تمايالت. نشده است امکان تجاوزش به ايران به تاخير می افتد

 ھم می زند و دوران سياھی را در خاورميانه برای غارت ملتھا و هطور عينی در منطقه به توازن قوا را ب

پاره ای از اپوزيسيون نادان ايران که فريب تبليغات . زورگوئی به دولتھا و استقرار مستبدين نوع جديد باز می گشايد

شوی مغزی می شوند بر اين تصورند که امپرياليستھا و صھيونيستھا  و ستدروغين امپرياليستھا را می خورند و ش

آنھا می گويند سرنگونی رژيم بشار اسد در سوريه برای ايران . خواھان استقرار دموکراسی در سراسر جھانند

 تا به يکی نيست از آنھا بپرسد مگر کسی. مريکا شده اندااين جھت ھم آوای ه دموکراسی به ارمغان می آورد و ب

امروز جلوی امپرياليستھا را گرفته بود که آنھا از مستبدينی نظير شاه و سوھارتو و پينوشه و مبارک و بن علی و 

ی در مقابل چشمان ئحمايت می کردند؟ مگر تجاوز به بحرين برای سرکوب دموکراسی و جنبش توده ... آل سعود و
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ين خيال خام نباشيم که سرنگونی بشار اسد در منطقه دموکراسی ما نيست تا ماھيت امپرياليستھا را بشناسيم و به ا

مريکا صحه می امی آورد؟ چگونه می شود به اين ھيوال اعتماد کرد؟ اين عده نادانان سياسی بر ھمه دروغھای 

ه ب" دموکراسی"مريکا و اسرائيل برای استقرار اآنھا ھمان کسانی ھستند که فکر می کنند بايد از تجاوز . گذارند

پاره . آنھا شرط براندازی رژيم جمھوری اسالمی را ھمدستی با امپرياليسم و صھيونيسم می دانند. ايران حمايت کنند

در " دموکراسی"مريکا و اروپا برای استقرار اای از اپوزيسيون نيز ھستند که با جيره و مواجب از منابع مالی 

اين ايرانيان به نيروی مردم کشورشان اعتماد . ان ھستندايران حمايت می شوند و عامل نفوذی دشمنان مردم اير

 مردم کشورشان تکيه نمی کنند و تنھا تکيه آنھا به اجانب است و اين خيال خام را رواج می دھند یبه نيرو. ندارند

  .که گويا اجانب دلشان برای مردم ايران که زير سم ستوران رژيم جمھوری اسالمی ھستند، سوخته است

  

  ی و توليد نفرتجنگ روان

 لبنانيھا و ، و تبليغات صھيونيستھا را در رابطه با ايجاد اختالف ميان ايرانی ھادر ھمين رابطه بايد شعارھا

حتی اگر بتوانيم " نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران"در جنبش دموکراتيک مردم ايران طرح شعار . فلسطينيھا ديد

جمھوری اسالمی در تشديد فقر در ايران و در مقابلش کمک به ساير ممالک آنرا به علت سياستھای ارتجاعی رژيم 

و حتی جلوگيری از تظاھرات غير دولتی مردم ايران در دفاع از جنبش فلسطين، واکنش طبيعی مردم ايران تفسير 

ارتجاعی و در خدمت امپرياليسم و صھيونيسم بوده و از طرف عوامل نفوذی آنھا ھر جھت ه کنيم، ولی اين شعار ب

در ايران تبليغ شده و ھدفش ايجاد دشمنی ميان خلقھای منطقه بوده تا با در ھم شکستن اين جبھه مشترک ھر کدام از 

 طرح اين شعار در ۀايعدقيقا ما با ش. طور جداگانه سرکوب نموده و به زير سلطه خود در آورده اين خلقھا را ب

اگر اين شعارھا در جنبش . جنبش سوريه نيز روبرو می شويم که در آنجا عليه ايران و لبنان شعار داده می شود

. ھر صورت قابل فھم باشد، در سوريه اساسا محلی از اِعراب ندارده ايران به داليلی که گفته شده ارتجاعی ولی ب

 نقشی در غارت و يا ايجاد غيره کرده و اساساً ... مک مالی و توريستی و نفتی وزيرا اين ايران است که به سوريه ک

 اين شعار از ريشه مسخره در مورد لبنان حقيقتاً . ايران حتی حافظ تماميت ارضی سوريه است. فقر در سوريه ندارد

که با دسيسه ھای بين است، زيرا اين سوريه بود که سالھا لبنان را در اشغال خود داشت و تازه چند سالی است 

اگر قرار باشد کسی بخواھد به اين شعارھای ارتجاعی ميدان بدھد اين لبنانی . المللی خاک لبنان را ترک کرده است

  .ھا ھستند که می توانند مخالفت با سوريه را بھتر توجيه کنند تا سوريه ايھا عليه لبنان

. ئيد نشده استأ از جانب ھيچ منبع مستقل و موثقی ت صرفنظر از اين تحليل طرح چنين شعارھائی در تظاھرات

 و تنھا به ذکر آن از قول منابع دست سوم قناعت می نده ائيد اين امر خودداری کردأاز ت خود راساً نشريات اروپائی 

 اساس گفته يک خبرنگار ه خود به اين شعارھا ب٢٥/٣/٢٠١١در شماره لمان انشريه زودويچه تسايتونگ . نمايند

هللا  اشاره می کند و اين شخص خود نيز اطالعاتش را از عده ای شھود کسب نموده که آنھا به شرکت حزب سوری

ولی اين شايعه شرکت پاسداران در عمليات نظامی از کجا آمده است؟ . و پاسداران در عمليات نظامی اعتقاد دارند

 ۀ در اياالت متحدش که مقر" سوريهتاصالحاحزب "نام ه ب را برای نخستين بار اپوزيسيون سوريه شايعهاين 

برگردان سازمان  در تماس است خود را عکس) آيپاک(اين حزب که با البيھای اسرائيلی.  پخش کردمريکا استا

 .به رھبری احمد چلبی که مقرش در لندن بود می داند" کنگره ملی عراق"نام ه  عراق بۀاپوزيسيون خود فروخت

کميته يھوديان "در يک تظاھرات مشترک با کند  را رھبری میاصالحات اين حزب القادری بازرگان سوری که  فريد

 ضد سوريه دست زد و خود را از اين طريق هدر مقابل سفارت سوريه در واشنگتن به نمايش اعتراضی ب" مريکاا
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- رائيلمجلس نمايندگان اس(  به دعوت حزب ليکود به اسرائيل سفر کرد و در کنست٢٠٠٧مطرح ساخت و در سال 

 وی را مزدور ،طوريکه نمايندگان عرب حاضر در جلسه مجلسه  ضد سوريه دست زد، بهبه سخنرانی ب) توفان

  .حال اين حزب به عنوان زبان اپوزيسيون به جعل خبر اشتغال دارد. خطاب کردند

مين خبر جعلی و با الھام از ھمين حزب اصالحات صھيونيستی ھنشريه صھيونيستی وال استريت جورنال بدون سند 

راه ه ھمه رسانه ھای گروھی امپرياليستی ب. باراک اوباما قرار گرفتآگاھانه  مورد استناد منتشر ساخت که فوراً را 

 و يا فريب خورده نفوذیفيس بوک توسط عمال . کار برنده افتادند تا اين دروغ را برای تکميل جنگ روانی ب

اين دويچه وله و راديو فردا که . دين خلق از اين دروغھا پر شدصھيونيستھا و با دست ھواداران سازمان مجاھ

  : اين اخبار جعلی را به سبک زير ترويج می کنند،مريکائيھا درست شدهاخودش توسط آخری 

به شکل جدی وجود دارد که نيروھای امنيتی سپاه پاسداران ) تکيه از توفان(  شايعهدر ميان مردم سوريه اين "

هللا لبنان وارد سوريه شده و به حکومت اين کشور برای سرکوب اعتراض مردمی  امنيتی حزبھای  ايران و چھره

مسائل  هللا لبنان در تظاھرکنندگان سوری نيز در شعارھای خود خواستار عدم دخالت ايران و حزب. کنند کمک می

ه وله و يا وال استريت جورنال ش می تواند ساخته و پرداخته راديو فردا و يا دويچدشايعه ای که خو". سوريه شدند

  .خبر است و عده ای با آگاھی اين دروغھا را برای ايجاد دشمنی ميان خلقھا پخش می کنند" موثق"باشد مبنای 

  :يک سايت خبری ديگر در نوشته ھای خويش چنين می آورد

ريه برای سرکوب معترضان پيشتر شايعاتی درباره حضور نيروھای سپاه پاسداران ايران و حزب هللا لبنان در سو "

 ھيچ منبع موثقی معذالک شايعاتی که". يد نکرده استأئن شايعات را ھيچ منبع مستقلی تيا. اين کشور منتشر شده بود

چنين اتفاقی گويا اء کنند که قدانند تا در افکار عمومی ال ظف به انتشار میؤ آنھا م، سنديت ندارد رائيد نکرده وتأ

  .افتاده است

 لبنان هللا خرداد با جعل تصوير و اخبار در دخالت حزب ٢٢ تاکتيکی بود که صھيونيستھا در جريان جنبش اين ھمان

 توگوئی رژيم جمھوری اسالمی آدمکش نيست که برای ، خرداد طرح کرد٢٢در سرکوب جنبش دموکراتيک 

جمھوری اسالمی برای  اين قابل باور است که رژيم البته. توسعه آدمکشی به نيروی خارجی نياز داشته باشد

سرکوب مبارزات مردم سوريه کارشناس، فنآوری و تجھيزات برای دولت سوريه ارسال کرده باشد، ولی حضور 

جالب اين است که مبلغين اين نظرياِت . مسقيم نيروھای سپاه پاسداران در سرکوب مردم سوريه دروغی بيش نيست

امارات به بحرين و اشغال اين کشور و سرکوب بيرحمانه اسرائيلی در مورد تجاوز آشکار عربستان سعودی و 

مردم و حمله به بيمارستانھا که ھمه مطبوعات و رسانه ھای گروھی غربی در باره اش بی شرمانه سکوت کرده 

حضور آشکار عربستان سعودی در بحرين قابل انتقاد و محکوميت نيست ولی حضور . اند، حرفی نمی زنند

حقيقتا که ننگ بر اين .  پاسداران در سوريه بايد بازتاب جھانی يافته و محکوم شودموھومی و دروغين سپاه

مريکا و اسرائيل ايستاده اسينه جلوی ه اپوزيسيون نوکر صفت که برای براندازی رژيم جمھوری اسالمی دست ب

يد بسيار با دقت و در عين حال مردم ايران با. است و دروغھای آنھا را خالف مصالح ملت ايران نشخوار می کند

در وقايع دو سال . ھشياری به اخبار و عکسھا و صداھای منتشر شده در اينترنت، يوتوپ و فيس بوک برخورد کنند

 آن بودند که دستان ناپاکی ۀگذشته ايران پاره ای از اين اخباِر جعلی در يوتوپ و فيس بوک منتشر شدند که نشان

  . کردن جنبش دموکراتيک مردم ما در کارندبرای ايجاد نفرت ميان ملتھا و آلوده 
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  جای پای سازمانھای جاسوسی امپرياليستی 

مريکا خبر دادند که از زمان دولت ا اساس اسناد منتشر شده دولت ه مطبوعات جھان ب٢٠١١ اپريلدر اواخر ماه 

ی سرنگونی رژيم سوريه  سوريه براۀ ميليون دالر به اپوزيسيون خود فروخت٦مريکا مبلغ ا مپرياليسمجرج بوش ا

  :مريکا در مورد اين کمکھا اظھار داشتاسخنگوی اداره خارجی  Mark Tonerمارک تنر . کمک کرده است

روزنامه ". ما از سازمانھای گوناگونی که در سوريه، آزادی و دموکراسی طلب می کنند، حمايت می کنيم "

 که امواجش از لندن به سوريه Baradaيونی بارادا  تلويزۀواشنگتن پست افشاء کرده است گردانندگان فرستند

.  بنيانگذاری شده است از دريافت کنندگان اين کمکھا بوده اند٢٠٠٩در سال " سيا"ارسال می شود و با کمک مالی 

.  اساس ھمان گزارشات گسترش فراوان يافته استه بهاز آغاز شورشھای مردم در سوريه فعاليتھای اين فرستند

حزب بعث است، در قبال دريافت " استبداد"و ضد " دموکراسی" اپوزيسيون خودفروخته ای که ھوادار طبيعتا چنين

. اين کمک، حاضر نيست اشغال سرزمين سوريه را توسط اسرائيل محکوم کرده و جنايات صھيونيستھا را افشاء کند

وادار استقرار رژيمی است که به  در منطقه است و در فردای تحوالت سوريه ھاين اپوزيسيون ھمدست امپرياليسم

در ميان ما ايرانيھا نيز از اين قبيل اپوزيسيون وجود دارند که با . مصالح ملت سوريه و خلقھای منطقه خيانت کند

دريافت کمک از سازمان سيا برای سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی خود را دموکرات جلوه داده ولی به اسارت 

  . م جمھوری اسالمی صحه می گذارندايران در فردای سرنگونی رژي

  

  نتيجه گيری

حمايت از مبارزه مردم سوريه و ممالکی با ھمين ماھيت متناسب با تحول و تکامل شعارھا و خواستھای سياسی 

اگر قرار باشد در سوريه يک رژيم عقب مانده مذھبی بر سر کار آيد که . ترقيخواھانه و انقالبی اين جنبشھاست

اتب عقب مانده تر از رژيم بشار اسد بوده و نه تنھا حقوق دموکراتيک مردم را ناديده بگيرد، بلکه خواستھايش به مر

منافع ملی کشور و استقالل آنرا نيز نابود سازد است و يا يک رژيم غير مذھبی قدرت را کسب کند که ھمدست 

. نمی توان مورد حمايت قرار دادمريکا در منطقه باشد و جای خالی حسنی مبارک را پر کند، چنين جنبشی را ا

مراتب ارتجاعی تر و عقب مانده تر و وابسته به ه محصوالت اين جنبش رژيمی است که از رژيم بشار اسد ب

تنھا جنبشھائی در اين ممالک از جمله سوريه قابل حمايت اند که حکومتی . امپرياليسم و نوکر صھيونيسم است

بارزتر در مقابل امپرياليسم و صھيونيسم در مقايسه با رژيم کنونی سوريه بر مترقی تر، پيشرفته تر و مقاومتر و م

 مردم در عين حفظ جھات ضد صھيونيستی و ضد امپرياليستی هيعنی حکومتی دموکراتيک و متکی ب. سر کار آورند

  .اين حکومت

بشار اسد قرار دارند و به ی از مردم سوريه در جانب بخش قابل توجھ از اين گذشته نبايد فراموش کنيم که ھنوز 

روشن است که اعمال نفوذ اجانب در .  اھميت فراوان می دھنداامنيت سوريه بعد از تجربه افغانستان و عراق و ليبي

 ديگری را در ابعاد وحشتناکتر در منطقه در پی دارد و اين از نظر مردم سوريه ومنطقه ایسوريه خطر پيدايش ليبي

يه عتا فرصتھای طالئی فراوانی را برای ايجاد يک وحدت دموکراتيک در ميان خلق سوربشار اسد طبي. پنھان نيست

ن که جنازه ھای آنھا برای امپرياليستھا بيشتر سود آور است تا برای خود مردم به کشتار مخالفا. از دست داده است

می دھد که رژيمھای واليت  نشان اتجربه سوريه و ليبي. ش بيشتر کمک می کند اانزوای بشار اسد و ضربه پذيری

فقيھی که به مردمشان متکی نيستند حتی قادر نخواھند بود از تماميت ارضی کشورشان در مقابل دسيسه ھای 

روش اين دولتھا در . امپرياليستی دفاع کنند و مردم اين کشورھا سرانجام اين رژيمھا را سرنگون خواھند ساخت
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سی را به بن بست می کشاند و دست نيروھای مترقی درون اين ممالک اعمال استبداد در درون کشور، وضعيت سيا

طبيعتا چنين وضعيتی نه به نفع اين رژيمھا . شدت سخت می سازده را می بندد و امکان مانور سياسی را برای آنھا ب

  . نفع خلقھای منطقه است و فقط عمق بحران و شدت انفجار را افزايش می دھده و نه ب

ده و سالم از اين مبارزه بيرون آيد بايد به خواستھای مردم احترام بگذارد و آزاديھای دموکراتيک را بشار اسد اگر زن

وظيفه مارکسيست لنينيستھای . رسميت بشناسد تا کمبود آن نتواند مورد سوء استفاده دشمنان انقالب قرار گيرده ب

ند مطالبات دمکراتيک مردم با مبارزه ضد سوريه است با دخالت فعال در جنبش ضد اختناق و ديکتاتوری و پيو

تنھا . امپرياليستی و ضد صھيونيستی مھر خود را بر جنبش بکوبند وآن را به سرمنزل مقصود رھنمون سازند

ويژه مارکسيست لنينيستھا در اين جنبشھا و تالش برای کسب رھبری آنھاست که ه شرکت نيروھای انقالبی و ب

  . کارگر برای رھائی خويش پيوند بخورندۀاين جنبشھا بايد با جنبش طبق. ھد بودتضمين پيروزی اين جنبشھا خوا

با سرکوب و آدمکشی . وضعيت سوريه و ليبی بايد ھشداری به رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی ايران باشد

ع اشغال پافشاری بر سر غارت کشور و سرکوب مردم فضای عمومی را به نف. نمی توان به بقاء حکومت کمک کرد

ی در قدرت به خواست مردم تن در ندھند و از ھيچ ئوقتی مشتی مافيا. کشور توسط نيروھای بيگانه فراھم می سازد

وقتی جان مردم به لب رسيد ديگر نمی توانند در شرايط خفقان و . خودسری و بی قانونی و جنايتی رويگردان نباشند

 و اين مرز روشنی را تشخيص دھند و آنوقت آغاز فاجعه استفقدان سازمان ھای سياسی مردمی، بين بد و بدتر 

  .ول مستقيم اين فاجعه اند که در تاريخ به زشتی از آنھا ياد خواھد شدرژيمھا مسؤ
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