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  سازمان سوسياليستھای کارگری افغانستانسازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان

 ٢٠١٣ سپتمبر ٠٨

  

  مداخلۀ جنايتکاران بزرگمداخلۀ جنايتکاران بزرگ

   عليه رژيم جنايتکار اسد در سوريه عليه رژيم جنايتکار اسد در سوريه
 سرمايه داری از بدو پا کی است که نظاميژيز آن ابزار ھای ستراتکی ايسم، جنگ و گزينۀ تھاجم نظامی، يتاريمل

 که نتيجۀ طبيعی ئیالق بحران ھاتن نجات از بايات و ھمچنيش تا امروز ھر از گاھی از آن برای تداوم حگرفتن

لتھا و تفاوتی که در شکل اين ستراتيژی ايجاد شده است اينست که دو. فلسفۀ وجودی اش می باشد، استفاده برده است

ً  که ممکن است، خود مستقيمئیستی تا آنجاياليقدرتھای امپر را در  ابت نمايندگان شاني در گير جنگ نشده بلکه در نا

ک و ينمايند و زمانی ھم که الزم شد با استفاده از برتری تکنولوژ جغرافيای مورد نظر، وارد جنگھای کثيفی می

  .دھند ر میييموازنۀ جنگ را به نفع خود تغقدرت نظامی شان، با حمالت ضربتی کوتاه مدت، 

مورد سوريه و جنگ کثيفی که در آن در جريان است، جنگی است از اين جنس که در يک طرف رژيم جنايتکار 

اسد و حاميانش رژيم اسالمی ايران، حزب هللا لبنان، روسيه و چين و در جانب مقابل جريانات به شدت ارتجاعی 

 و بين المللی آنھا به سر کردگی اياالت ه ئی و حاميان منطق"ارتش آزاد سوريه"، "رجبھۀ نص"، "القاعده"چون 

  .مريکا قرار دارندا ۀمتحد

 سکتاريستی که ابعاد آن محدود به سوريه نمی ماند، استفاده از سالح کشتار جمعی، بمب ھای ۀدر اين جنگ وحشيان

ً  که عمدتئیکيميا گردند، فاجعۀ اسفبار انسانی را بار آورده و منجر  يد می در زراد خانه ھای کشور ھای غربی تولا

به قتل ھزاران کودک، زن و مرد که ھيچ ربطی به اين جنگ نداشته و بُرد ھر دو طرف در گير، برای شان فاجعه 

  . می آفريند، گرديده است

ی مزدور منطقه ئی و مريکا، انگلستان، فرانسه، دبير کل ناتو و حکومت ھاادر اين ميان موضيعگيری کشور ھای 

ن است که ياز مردم سوريه، ھمانقدر فريبکارانه و دروغ" دفاع" و ئیمحلی شان در مخالفت با استفاده از سالح کيميا

 ۀاز مردم افغانستان در دھ" دفاع"ست افغانستان در جنگ عليه شوروی تحت نام يروھای اسالميحمايت آنھا از ن

  .ھشتاد
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را استفاده از سالح  شان" خط قرمز" ھمين کشور ھای مدعی انسان دوستی که امروز تاريخ به ياد دارد که چگونه

م ي در محکوميت رژ١٩٨٦ را که شورای امنيت سازمان ملل در ماه مارچ یا اعالم می دارند، قطعنامه ئیکيميا

  .تو نموده و به آن رأی منفی دادندي عليه مردم کرد، به رأی گذاشت، وئیل استفاده از بمب ھای کيميايدله صدام ب

ً علی رغم پوليسی کردن اوضاع و به گروگان گرفتن آزادی ھای مدنی انسانھا در کشور ھای غربی، عمدت مريکا، ا ا

 ھمين گروه ھای ، عمالً االت متحده با توجيه جنگ عليه تروريسم اسالمیيستی به سردمداری اياليکشورھای امپر

فرا خوانده و سر اطفال " جھاد نکاح"الوه بر تطبيق احکام شريعت اسالمی، زنان را به تبھکار و جنايت پيشه که ع

 نفوذ شان، به کار زۀژی گسترش حويابتی و در چارچوب ستراتيرا می برند، را در جنگ ھای ن مخالفين شان

  .گمارده و تا دندان مسلح کرده اند

ت کرده يحق مردم برای نان و آزادی را قلب ماھه  که امروز در سوريه جاری است و خواست بیسناريوی سياھ

ی داشته باشد، اگر که موج خيزش ھای انقالبی مردم سوريه که عليه خود اتوانست سرانجام دگر گونه  است، می

  .شد م بعث به رھبری اسد آغاز شده بود، توسط حزب انقالبی ھدايت میيکامگی ھای رژ

ت و رھبری يستی کارگری در ھدايالي کارگر و حزب سوسۀ طبقافته و مستمريعدم آمادگی و حضور سازمان

ز به ي، نابييزشھای انقالبی مردم نه تنھا در سوريه، که در کشور ھای ديگر عربی چون مصر، تونس و ليخ

ن فرصت را داد تا حاصل انقالب مردم را بدزدند و ائتالفی از يستی اياليامپر-روھای راست ارتجاعی و بورژواين

  . ن کشورھا حاکم سازنديستی به مقدرات مردم اياليت کشورھای امپريروھا را به حماين نين و عقبگرا تريراست تر

مريکا، به ابعاد سيه روزی، فقر و فالکت ام نظامی کشور ھای غربی به سر کردگی يحملۀ احتمالی و دخالت مستق

تأخير در آغاز . نمايد را گسترده تر میت جاری افزوده و فاجعۀ انسانی کنونی در سوريه يمردم و وحشت و بربر

اين ه را به رأی کنگره گذاشته است، بيشتر ب ه که بارک اوباما، برندۀ جايزه صلح نوبل، آني نظامی به سورۀحمل

ن گردند که آتشی که در سوريه شعله ور ئمطمشتری بدھد، تا يدليل است تا به نمايندگان نظام سرمايه فرصت ب

  . انند در کنترول داشته باشندتو ساخته اند، را می

ای آزاد و يسم، دنيتاريای عاری از جنگ و مليسازمان سوسياليستھای کارگری افغانستان بر اين باور است که دن

 کارگر و ۀبر طبق. سر استيبرابر فقط با بر چيدن نظام سرمايه داری به دست توانای کارگران انقالبی ممکن و م

ه و در تقابل با يت از مردم سوريخواه در جھان است که در صف متحد و در حمايزادست و مردم آياليروھای سوسين

  .نديستاده از جان و حرمت انسانھا دفاع نمايستی ايالي امپر-سم و جنگ افروزی ھر دو کمپ ارتجاع بورژوايتاريمل

  !زنده باد سوسياليسم

  !نابود باد نظام ضد انسانی سرمايه

  ستھای کارگری افغانستانشورای مرکزی سازمان سوسيالي

05.09.2013 

١٣٩٢/٠٦/١٤  

  

 


