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  کنگره پانزدھم حزب کمونیست فدراتیف روسیھ

 

برخالف ادعای رسانھ ھای غربی، کھ از . حالت جنگ قرار داردسوریھ از مدت دو سال بدینسو در 

کھ  سالھا بھ این طرف بھ سالح مسموم سازی ناتو مبدل گشتھ است، این یک جنگ داخلی نیست

اما در عین حال این اردوھای . این یک تجاوز تمام عیار خارجی است. میخواھند بھ اذھان ما القا کنند

  .ن اند کھ این جنگ را بھ پیش میبرندمنظم ناتو نی، بل ھمدستان شا

کھ در این یا آن گوشھ یی  مزدورجدید جنگ استعماری است کھ از جانب باند ھای  یاین نوع

ن ژانس ھای استخباراتی غربی و متحداآنھا از جانب آ .است شده ھنداختخاورمیانھ اجیر شده اند براه ا

  .ح میگردندشان در خاور میانھ تمویل مالی، تربیھ نظامی و مسل

در پی شکست . زنھا، کودکان و سالخورده ھا اند –قربانیان اصلی این جنگ شھروندان غیر نظامی 

ھبران خویش وفادار باقی خویش در مقابل اردوی عرب سوریھ کھ بھ سوگند خویش، بھ مردم و ر



ھر روز  .است ، اکنون تجاوزگر آغاز بھ استفاده از ستراتیژی ایجاد ترس در میان مردم نمودهمانده

  .صورت میگیرد، ھر روز افراد بھ قتل رسانده میشوند ی سوریھ در اینجا و آنجا انفجار ھادر شھرھا

آنھا ظاھرا . دولت ھای کشورھای غربی یک نوع دورویی بی نظیری را از خود تبارز میدھند

نفرت ود از ضرورت مبارزه قاطعانھ در برابر تروریزم جھانی را اعالن میکنند، در حالی کھ خ

 .می جویند گروه ھای تروریستی برای محو سوریھ و مردمش استمدادانگیز ترین 

ن خاورمیانھ یی شان بھ سوریھ اتھام میزنند، ھمانا تعقیب سیاست و متحداتنھا جرمی را کھ غربی ھا 

زیر  بھ ھمین سبب،. مناسبات دوستانھ با ایران است حفظمستقل خارجی در دفاع از آزادی فلسطین و 

رژیم قانونی این  م جھانی آشکارا در پی سرنگونینام مبارزه برای آزادی و دموکراسی، امپریالیز

  .کشور است

وریھ از مدت درازی با کنگره پانزدھم حزب کمونیست فدراسیون روسیھ خاطرنشان میکند کھ س

روز کشور سوریھ ام. روسیھ در خاور میانھ استکشور ما روابط نیک دارد و یکی از متحدان معتبر 

  .ھمچنان بھ دلیل حفظ روابط نزدیک تاریخی با روسیھ، مورد تجاوز خارجی قرار گرفتھ است

کمونیست ھای روس ھمبستگی شان را با مبارزه شجاعانھ مردم سوریھ در برابر استعمار جدید اعالن 

ریھ را حمایت تقاضا میکنیم تا در طرد تجاوز خارجی، سوروسیھ فدراتیف ما از دولت . میدارند

  .سیاسی و مالی نماید

  !مردم سوریھ پیروز خواھند شد 

  

  یادداشت مترجم

، کشور و حزب ما نیز زمانی از جانب ھمین دستانی کھ امروز بھ کشور سوریھ کمک مالی و سیاسی ارزانی داشتھ اند

اما بعد از مدت زمانی، بھ دالیل روشن، زمانی کھ . مورد حمایت سیاسی، مالی و از ھمھ مھمتر نظامی قرار گرفتھ بود

از زیر پاھای  زینھ خود ایجاد کردهکشور، مردم و حزب ما پلھ ھای باالی رسیدن بھ یک جامعھ بھتر را میپیمودند، 

سخت واقعیت، آن حزب بھ پارچھ ھا تبدیل شد و مردم قربانی ھا  و در اثر تصادم بر زمین مردم و حزب برداشتھ شد

  .دادند کھ تا امروز ادامھ دارد

ھر زمانی کھ خبر حمایت روسیھ از کشور و مردم سوریھ در مبارزه شجاعانھ شان در برابر امپریالیزم جھانی را 

ما ھم شجاعانھ مبارزه کردیم، ما ھم . میشنوم، در ذھن بیقرارم ھمان جفای کھ در حق ما صورت گرفت، شکل میبندد

توانا ترین کشورھای شریک در تجاوز بر افغانستان عزیز ما جنگیدیم، تلفات دادیم، حماسھ ھا  ١٠٠در برابر بیشتر از 

  .نتیجھ را ھمھ میدانند. آفریدیم و ایستاده گی کردیم



مختلفی  دالیلام شجاع بودند، نظر بھ با دریغ کھ امروز بخش عظیمی از روشنفکران ما کھ در آن دوران شامل نظ

تقصیر آن فروپاشی را خود قبولدار شده و خود و حزب خویش و عقاید و اندیشھ ھا و آرمانھای خویش را غلط ، بیجا، 

با تاسف فراوان فراموش میکنند کھ کشور ما صحنھ تیاتری بیش . میپندارند... غیر عملی و غیر علمی، پیش از وقت 

اما طوری کھ دیده میشود، اگر تقصیر این یا آن بازیگر . ل ما، تمام بازیگران از آن صحنھ متاثر شدندنبود، و بھ شمو

بوده است، منطقا زمانی کھ بازیگر از صحنھ بدر میشود، باید صحنھ تغییر کند، کھ با دریغ چنین نشد، اما بار مالمتی 

  .ری سطحی و بیخبری از عمق موضوعتا چی وقت خود حذفی؟ تا چی وقت داو. را ھمواره ما میکشیم

اکنون کھ در کنار مردم ما، مانند دیگر مردمان و ملت ھای ناتوان، نوبت ملت سوریھ رسیده است، ھزاران بار تاسفم 

  .برای ملت سوریھ مانند مردم خود باید گریست. برای آن صحنھ تیاتر برانگیختھ میشود

خ گم نشده و مانند صداقت ما در چشم مردم و تاری. بی ما غلط نبوده استاندیشھ غلط نبوده است، راه انتخا: کالم اخیر

زمان بھ نفع ما نیست، اما در دراز مدت این حاالت برای بیداری مردم  ،تنھا در مقیاس کوچک .آفتاب میدرخشد

دست دادن حق خود یا باید بھ قیمت از . آزادی واقعی را کھ ما میشناسیم، با انقالبھای سفید بدست نمی آید. ضروریست

رسید، کھ در آنصورت آزادی واقعی نیست، یا قربانی بیشمار داد و در راه خویش استوار » آزادی«ارادیت بھ این 

  .ھر روز موضع بدل کردن، یک گام ھم ما را بھ جلو نخواھد برد. باقی ماند
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