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Syria jest atakowana przez imperialistów i ich agentów. Arabska wioska, która 

rozpoczęła się jako ludowy ruch przeciwko reżimom kompradorskim, które 

zaprzedały się imperializmowi – przekształciła się i w wielu miejscach weszła w 

sojusz z samymi imperialistami. Imperialiści, szczególnie USA i NATO chcieli 

wykorzystać arabską wioskę do stworzenia kolorowych rewolucji w Libii, Syrii i 

ostatecznie – w Iranie. W tym samym czasie państwa z rejonu Zatoki Perskiej, 

takie jak Arabia Saudyjska i Katar dążyły do rozszerzenia swojej hegemonii w 

regionie, części poprzez wspieranie i finansowanie sannickich grup dżihadyjskich 

w celu rzucenia wyzwania Iranowi. Syjoniści z Izraela także dążą do osłabienia 

Syrii, gdyż osłabiło by to Hamas, Hezbollah i reżim irański. Oto punkty do 

rozważenia. 

1. Różne siły jednoczą się w celu podważenia władzy Assada w Syrii. Zachodni 

imperialiści także dążą do osłabienia reżimu, co ma być częścią ich wojny 

przeciwko rosnącej potędze Iranu w regionie. Reżim Assada jest częścią 

regionalnego sojuszu, w skład którego wchodzi Islamska Republika Iranu i 

Hezbollah w Libanie. W momencie, gdy Stany Zjednoczone wycofują się z Iraku, 

proirackie siły mają nadzieję na wypełnienie próżni i dążą do umocnienia sojuszu 

pomiędzy Irakiem a Islamską Republiką Iranu. W związku z tym wzrasta wpływ 

Iranu. W chwili obecnej wielu pokłada nadzieję w Iranie.        

2. Państwa Zatoki, w szczególności Arabia Saudyjska i Katar finansują anty-

assadowskie siły w Syrii. Sunnickie państwa Zatoki obawiają się wzrastającej siły 

Iranu, którą pragną powstrzymać w Iraku. Ponadto nie byłoby niczym 

zaskakującym, gdyby Katar wysłał oddziały przeciwko Assadowi, tak jak zrobił to 

przeciwko Kaddafiemu w Libii. Mimo, że kraje Zatoki są bliskimi sojusznikami 

Zachodu, mogą chcieć i być w stanie wykorzystać siły sunnickie, które Zachód 

ma na wyciągnięcie ręki.     

3. Reżim Assada jest świecki. Mimo, że wielu z oficjeli reżimu pochodzi od 

alawitów, religijnej i kulturowej mniejszości, poddawanej w przeszłości 

okropnemu uciskowi. W tym regionie Alawici byli najbiedniejsi i najbardziej 

dyskryminowani. Jedną z przyczyn, dla których w Syrii istnieje większy stopień 

religijnej tolerancji niż w innych reżimach w regionie – jest alawickie 

pochodzenie rodziny Assada. Hafez al-Assad, po zdobyciu władzy, usunął z 

syryjskiej konstytucji przepis, że jedynie sunnita może zajmować urząd 
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prezydenta. Alawici z pewnością nie oddadzą swojej pozycji w społeczeństwie, 

tak, aby znowu stać się niższą warstwą. Oznacza to, że będą walczyć za wszelką 

cenę o utrzymanie się przy władzy. Oznacza to, że ci, którzy pragną odebrać im 

władzę, mogą skończyć z odwoływaniem się do terroru etnicznego. W Syrii 

istnieje potencjalna sytuacja dla rozlewu krwi.  

4. Syjoniści izraelscy także dążą do osłabienia Syrii, ponieważ wzmocni to ich 

władzę nad Palestyną i wzmocni ich siłę w regionie. W Palestynie Hamas i 

organizacje sunnickie utrzymują ścisłe więzi z Irakiem i państwami Zatoki. Ze 

względu na etniczną i religijną naturę konfliktu w Syrii Hamas znajduje się w 

trudnym położeniu. Ma on zwolenników w państwach Zatoki, które coraz 

szybciej zbliżają się do konfliktu z Iranem i siłami z nim powiązanymi. Ponadto 

Hamas ma pod względem religijnym i kulturalnym bliżej do tych, którzy 

przeciwstawiają się Assadowi. Konflikt w Syrii osłabi siły Hamasu w Palestynie. 

Jest to jedna z przyczyn dla których syjoniści z Izraela dążą do destabilizacji Syrii. 

Co więcej – osłabiona Syria oznacza osłabiony Hezbollah w Libanie. Poza tym 

Izrael ma na celu izolowanie i zniszczenie Iranu.           

5. Rosja od wielu lat jest zobowiązana reżimowi Assada. Syria była sojusznikiem 

Związku Radzieckiego w jego rewizjonistycznym okresie. W przeciwieństwie do 

przypadku Libii, państwo rosyjskie stara się obecnie aktywnie blokować Zachód 

przed obaleniem reżimu Assada. Rosja środkami dyplomatycznymi i w ONZ – 

usiłuje powstrzymać wysyłki Zachodu, mające na celu obalenie Syrii. Rosja 

wydała ostatnio oświadczenie, że honoruje umowy wojskowe, zawarte z Syrią. 

Rosja naciska na pokojowe rozwiązanie, które utrzymałoby Assada u władzy, 

zamiast rzucenia Syrii na pożarcie wilkom Zachodu. Jednocześnie – jeżeli naciski 

nie dadzą rezultatów lub Zachód zerwie z państwem rosyjskim umowy – bardzo 

prawdopodobne jest, że Rosja zgodzi się na pewne straty i opuści swojego 

sojusznika. Nie powinniśmy spodziewać się, że Rosja będzie walczyła z 

Zachodem o Syrię na polach bitew.  Ponadto – im większe będą stawały się 

wysiłki Zachodu, mające na celu izolowanie Iranu, tym szybciej Iran zwróci się w 

stronę Rosji.               

6. Niezależnie od lewicowej lub antyimperialistycznej retoryki dżihadowskiej, 

której używają siły przeciwne Assadowi, w rzeczywistości – w danym momencie 

– siły te grają na nutę Zachodnich wysiłków, które mają na celu przejęcie 
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kontroli w regionie i ostateczne obalenie Iranu. Reżim Assada, pomimo 

wszystkich swoich wad – powinien być broniony przez interwencją Zachodu.    

Ręce precz od Syrii! Ręce precz od Iranu! Nie dla wojny! Nie dla sankcji! Nie dla 

wszelkiej interwencji przeciwko Syrii i Iranowi! Wspierajcie szeroki zjednoczony 

front! Trzymajcie wysoko Czerwony Sztandar! 

 


